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املقدمة

م��ن خ��ال رؤيت��ى مل��ا حيدث ف��ى العامل م��ن زيادة ف��ى مصادر 
التل��وث الت��ى أودت بن��ا إىل تده��ور ف��ى مواردن��ا الطبيعي��ة، و من 
مظاهره��ذا التده��ور تذب��ذب أس��عار األس��واق العاملي��ة و األزم��ات 
االقتصادي��ة نت��ج عنه��ا انع��دام األم��ن الغذائ��ى و املائ��ى و الفق��ر 
و اجل��وع، حي��ث كان ذل��ك دافع��ا ملزي��د م��ن البح��ث لع��دد م��ن 
الس��نوات ف��ى ماهي��ة التنمي��ة املس��تدامة، و ماه��ى ط��رق قياس��ها 
و أهدافه��ا، و بع��ض املفاهي��م و املصطلح��ات الت��ى ترتب��ط به��ا، 
والت��ى ظه��رت ف��ى الوق��ت احل��اىل عل��ى الس��احة مث��ل االقتص��اد 
األخض��ر، و البصم��ة البيئي��ة، و االقتص��اد األزرق، و الرتبي��ة 
البيئي��ة، و املعاجل��ة احليوي��ة، و املس��ئولية اجملتمعي��ة، حي��ث 
إن التخطي��ط للحاض��ر ه��و أم��ان للحاض��ر و فق��دان للمس��تقبل، و 

لك��ن التخطي��ط للمس��تقبل ه��و أم��ان للحاض��ر و املس��تقبل. 
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ل��ذا حرص��ت ف��ى كتاب��ى ه��ذا عل��ى حماول��ة توضي��ح تل��ك 
املفاهي��م و توضي��ح العاق��ة بينهم��ا، و م��دى أهمي��ة تطبي��ق مب��دأ 

التنمي��ة املس��تدامة وم��ا يرتب��ط به��ا م��ن تطبيق��ات. 
مع حتياتى

م/ وليد حسان األشوح 
حمافظة الدقهلية - مدينة املنصورة
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الطبيع��ة ه��ى كلم��ة حتم��ل ف��ى طياته��ا معان��ى الق��وة و 
اجلم��ال و تعطين��ا االحس��اس انه��ا مل��ك ل��كل ف��رد و بق��درة 
اخلال��ق س��بحانة حي��ث س��خرها لانس��ان و جعله��ا رد فع��ل 
للنش��اط البش��رى لك��ن مفه��وم البيئ��ة حيم��ل اخلصوصي��ة ل��كل 
ف��رد عل��ى ح��دة، حي��ث متث��ل مس��كنه أو مكتب��ه و ماحيي��ط ب��ه 
م��ن كائن��ات حي��ة؛ فمن��ذ ب��دأت احلي��اة عل��ى كوك��ب األرض 
و خل��ق اإلنس��ان و حتمل��ة أمان��ة العق��ل الت��ى رفضته��ا مجي��ع 
الكائن��ات ليتفك��ر و يتأم��ل ف��ى الت��وازن الطبيع��ى، ل��ذا خل��ق 
اإلنس��ان م��ن ط��ن، أى م��ن الطبيع��ة، ليس��تطيع التعاي��ش و فهم 
تل��ك الطبيع��ة، و الت��ى أثب��ت معهد التقلي��د اإلحيائ��ى أو حماكاة 
الطبيع��ة أن اإلنس��ان و الطبيع��ة حيم��ان نف��س الصف��ات؛ حي��ث 
إن كليهم��ا حي��ب الش��مس و اس��تخدام الطاق��ة، و جي��ب أن 
يك��ون العم��ل معه��م مناس��با لطبيعته��م، و كاهم��ا حي��ب إع��ادة 
التدوي��ر و التع��اون و التن��وع البيولوج��ى أو التكاث��ر واالس��تعانة 
باخل��رات احمللي��ة، و لديهم��ا جه��از مناع��ى يداف��ع عنهم��ا، و 

الطبيع��ة ه��ى مص��در 
اإلهل��ام لإلنس��ان فى 
كتابات��ه و أحباث��ه و 
اخرتاع����اته، ف��إذا 
تأملن��ا ف��ى الطي��ور 
س��نجد أنه��ا مص��در 
إل��ه����ام الخ��رتاع 



6

الطائ��رة و اهلليوكب��رت و القط��ارات الس��ريعة و قان��ون اجلاذبي��ة 
لنيوت��ن ، و كه��وف النم��ل األبي��ض ف��ى ابت��كار مب��دأ املبان��ى 
اخلض��راء، فالتناغ��م ب��ن اإلنس��ان و الطبيع��ة لي��س بالش��ئ 
الغري��ب، و رغ��م ذل��ك، فعندم��ا ب��دأ اإلنس��ان ينغم��س ف��ى 
التكنولوجي��ا، ذل��ك الس��اح ال��ذى حيم��ل التنمي��ة والتده��ور، 
ومل يت��م الفه��م اجلي��د ل��ه و اختي��ار املناس��ب منه��ا و كيفي��ة 
تصنيعه��ا لتناس��ب الطبيع��ة الت��ى ه��ى امل��آل األخ��ر لتل��ك 
التكنولوجي��ا عندم��ا تنته��ى صاحيته��ا، و بالفع��ل نتيج��ة لع��دم 
الوع��ى بتل��ك التكنولوجي��ا و تناس��ى اإلنس��ان لصف��ات الطبيع��ة 
الت��ى يش��بهها ألن��ه منه��ا فق��د حت��ول التناغ��م إىل ص��راع ب��ن 
اإلنس��ان و الطبيع��ة عل��ى البق��اء؛ حي��ث تناس��ى أن��ه ضعي��ف 
أم��ام غض��ب الطبيع��ة م��ن ظواه��ر طبيعي��ة مث��ل الراك��ن و 
ال��زالزل و الفيضان��ات واألعاص��ر، فب��دأ ف��ى اس��تخدام األمس��دة 
الكيماوي��ة، و الرع��ى و الصي��د اجلائ��ر، و البن��اء عل��ى األراض��ى 
الزراعي��ة، و مل يتوق��ف عن��د ذل��ك احل��د، ب��ل قط��ع الغاب��ات و 
األش��جار الت��ى ه��ى مص��در األكس��جن ف��ى األرض، و محايت��ه 
م��ن زي��ادة الكرب��ون، و إنش��اء اس��تثمارات تعم��ل عل��ى زي��ادة 
امللوث��ات ف��ى اهل��واء اجل��وى، وزي��ادة انتش��ار األم��راض، و 
بن��اء اقتص��اد يدع��ى االقتص��اد البن��ى ال��ذى يعتم��د عل��ى تدم��ر 
م��وارده الطبيعي��ة الت��ى وهبه��ا اخلال��ق ل��ه للحف��اظ علي��ه م��ن 
االنق��راض، فمن��ذ ذل��ك التح��ول بدأن��ا نس��مع ع��ن ظه��ور ثق��ب 
ف��ى طبق��ة ف��ى الغ��اف اجل��وى تس��مى طبق��ة األوزون و الت��ى 
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عم��ل عل��ى من��ع نف��اذ كمي��ات كب��رة م��ن األش��عة الض��ارة إىل 
كوك��ب األرض، و لك��ن نش��اط اإلنس��ان أدى إىل ثق��ب تل��ك 
الطبق��ة وذل��ك أدى إىل زي��ادة ف��ى نف��اذ األش��عة الض��ارة م��ع 
احتباس��ها داخ��ل كوكبن��ا بس��بب الص��راع احل��ادث ال��ذى نت��ج 
عن��ه غ��اف آخ��ر م��ن امللوث��ات أدى إىل ظهور مصطل��ح االحتباس 
احل��رارى، و تغ��رات املن��اخ ال��ذى يع��رف بأن��ه اضط��راب ف��ى 
الت��وازن ال��ذى حياف��ظ عل��ى املن��اخ نتيج��ة لتزاي��د ق��درة الغ��اف 
اجل��وى عل��ى امتص��اص األش��عة ف��وق احلم��راء الت��ى حتدثه��ا 

غ��ازات االحتب��اس احل��رارى. 
ه��ذه الظاه��رة ه��ى ظاه��رة طبيعي��ة حت��دث عل��ى ف��رتات 
متباع��دة تص��ل إىل ١٠٠ س��نة، ولك��ن بس��بب التأث��ر الس��لبى 
للنش��اط البش��رى أدى إىل ح��دوث تل��ك الظاه��رة عل��ى ف��رتات 

متقارب��ة، مم��ا أدى إىل وج��ود مظاه��ر تؤك��د خطورته��ا.  
املظاهر التى تصاحب التغرات املناخية:

التغ��رات ف��ى درج��ة ح��رارة القط��ب الش��ماىل وتأث��ر ذل��ك . ١
عل��ى ذوب��ان اجللي��د. 

التغرات فى درجة ملوحة احمليطات وشكل الرياح. . 2
ح��دوث اجلف��اف ف��ى بع��ض األماك��ن واألمط��ار الغزي��رة ف��ى . 3

أماك��ن أخ��رى.  



8

انتشار املوجات احلارة وزيادة كثافة األعاصر املدارية.  . 4
التطرف فى املناخ وتقلص زمن فصلى الربيع واخلريف. . 5

اهم أسباب هذه التغريات: 
متث��ل غ��ازات االحتب��اس احل��رارى احلي��وى غط��اًء دافئا حول 
األرض، وب��دون ه��ذا الغط��اء ألصبح��ت درج��ة ح��رارة س��طح 
األرض أق��ل م��ن 3٠ درج��ة مئوي��ة ع��ن ماه��ى علي��ه اآلن نتيج��ة 
لزي��ادة النش��اط البش��رى، زادت تركي��زات غ��ازات االحتب��اس 
احل��رارى ف��ى الغ��اف اجل��وى، وم��ن ث��م زادت ق��درة الغ��اف 
اجل��وى عل��ى امتص��اص أش��عة احلراري��ة، ونقص��ت مع��دالت 
إع��ادة األش��عة إىل الفض��اء مبع��دل 2%.  حي��ث إن إخنف��اض 
مع��دالت إع��ادت األش��عة إىل الفض��اء مبع��دل 2% يع��ادل حب��س 
الطاق��ة املوج��ودة ف��ى 3 ملي��ون ط��ن ب��رتول /دقيق��ة.  توج��د ه��ذه 
الغ��ازات ف��ى الغ��اف اجل��وى بش��كل طبيع��ى نتيج��ة حل��دوث 
الراك��ن وأيًض��ا نتيج��ة للتغ��ر ف��ى درج��ات احل��رارة وحي��ث 
إن ه��ذه الغ��ازات هل��ا الق��درة عل��ى امتص��اص احل��رارة وإع��ادة 
إش��عاعها، يتس��ب ذل��ك ف��ى ح��دوث س��خونة كوك��ب األرض، 
ولك��ن األنش��طة البش��رية ق��د س��اهمت ف��ى زي��ادة تركي��زات ه��ذه 

الغ��ازات خاص��ة ف��ى اخلمس��ن س��نة األخ��رة نتيج��ة:
الستخدام الوقود اإلحفورى. . ١
قطع األشجار والغابات.  . 2
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التغّرات فى الغطاء النباتى لألرض. 3
بعض األنشطة الصناعية األخرى. . 4
طريقة استعمال األراضى. . 5
احلرق املكشوف فى مقالب القمامة. . 6

غازات االحتباس احلرارى:
غ��از ثان��ى أكس��يد الكرب��ون )CO2(، ميث��ل ه��ذا الغاز4/5من 
إمج��اىل غ��ازات االحتب��اس احل��رارى، تس��بب األنش��طة البش��رية 
ف��ى زي��ادة تركي��زات ه��ذا الغ��از ف��ى اجل��و بنس��بة %35.  
غ��از امليث��ان ينطل��ق ف��ى الغ��اف اجلوى ع��ن طري��ق العمليات 
البيولوجي��ة الت��ى حت��دث ف��ى البيئ��ة الاهوائي��ة فى م��زارع األرز 

وصناع��ة األمس��دة ومعاجل��ة املخلف��ات الصلبة. 
غ��از أكس��يد الن��رتوز )NO2(، تنت��ج غ��ازات أكاس��يد الن��رتوز 
م��ن مص��ادر بيولوجي��ة طبيعي��ة ف��ى الرتب��ة وف��ى املي��اه وبنس��بة 
6٠%، أما باقى النس��بة 4٠% فتنتج من األنش��طة البش��رية منها:

إدارة الرتبة الزراعية. . ١
احرتاق الوقود اإلحفورى. . 2
إنتاج محض النرتيك.  . 3
املرشحات الصناعية. . 4
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غ��از اإلزون )O3(، يتخل��ق ه��ذا الغ��از ف��ى طبق��ة الرتبوس��فر 
م��ن الغ��اف اجل��وى نتيج��ة التفاع��ل الكميائ��ى و حمط��ات 

تولي��د الكهرب��اء وبع��ض األنش��طة الصناعي��ة. 
غازات الفلوروكلوروكربون )CFCs( واهليدروفلوروكلوروكربون 
)HFCs(، تس��تخدم هذه الغازات فى العديد من األنش��طة منها:

فى سوائل التريد املستخدمة فى أجهزة التكيف والثاجات.   –
فى صناعة الفوم.        –
فى أجهزة إطفاء احلرائق.  –
فى صناعة املذيبات الكيميائية.    –
فى صناعة املبيدات.   –
ف��ى عب��وات اإليروس��والت )معط��رات اجل��و - مبي��دات قت��ل  –

احلشرات(. 
اإليروسوالت.   –
غازات الفلورونات.  –

أوال: التأثريعلى املوارد املائية: 
تغر معدالت سقوط األمطار ومناطق وأوقات سقوطها. 

زي��ادة الضغ��ط عل��ى مص��ادر املياه وزي��ادة معدالت االس��تهاك 
خاص��ة ف��ى الزراع��ة والصناعة.  



11

تغر جودة وكميات املياه التى تصل إىل النيل. 
ثانيا: التأثري عل��ى الزراعة والثروة احليوانية 

الغذاء: ومصادر 
نقص فى إنتاجية احملاصيل الزراعية ومصادر الغذاء.  . ١
تغر خريطة التوزيع اجلغرافى للمحاصيل الزراعية.  . 2
تأث��رات س��لبية عل��ى الزراع��ة نتيج��ة تغ��ر مع��دالت . 3

احل��ارة.  املوج��ات  وأوق��ات 
ت��آكل الرتب��ة وقل��ة احتم��ال زراع��ة املناط��ق اهلامش��ية نتيج��ة . 4

زيادة احل��رارة. 
ثالثا: التأثري على املناطق الساحلية:

غ��رق بع��ض املناط��ق املنخفض��ة ف��ى مش��ال الدلت��ا وبع��ض . ١
املناط��ق الس��احلية. 

زيادة معدالت حنر الشواطئ وتغلغل املياه املاحلة. . 2
زي��ادة مع��دالت متل��ح األراض��ى الس��احلية وارتف��اع املي��اه . 3

اجلوفي��ة. 
تأث��ر اإلنت��اج الس��مكى وتغ��ر األنظم��ة البيئي��ة ف��ى املناط��ق . 4

الس��احلية. 
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التأث��رات االقتصادي��ة واالجتماعي��ة املصاحب��ة للظواه��ر . 5
الس��ابقة. 

رابعا: التأثري على مصادر الطاقة والس��ياحة 
والصحة:

زيادة الضغط على طاقة التريد فى املنازل. . ١
التأثر على الطاقة املولدة من السد العاىل.  . 2
س��رعة تده��ور اآلث��ار نتيج��ة احل��رارة العالي��ة واخنف��اض . 3

مع��دالت الس��ياحة.  
زي��ادة الضغ��ط عل��ى مناط��ق االصطي��اف، م��ع نق��ص ف��ى . 4

الش��واطئ الصاحل��ة الرتي��اد الس��ياح.  
زي��ادة مع��دالت الوفي��ات خاص��ة عن��د األطف��ال نتيج��ة . 5

الرتف��اع درج��ات احل��رارة.  
تأثرات صحية نتيجة زيادة األتربة والرطوبة وس��رعة الرياح.  . 6

تقرير اليونيب ح��ول تأثري تغريات املناخ على 
الشماىل: القطب 

االخنف��اض ف��ى الغطاءاجللي��دى بالقط��ب الش��ماىل صيًف��ا أكث��ر 
ح��دة ف��ى الس��نوات األخ��رة، مم��ا نت��ج عن��ه الوص��ول إىل ١. 3 
ملي��ون مي��ل مرب��ع ف��ى 2٠١2، أى 5 م��رات مس��احة تكس��اس، 
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و كم��ا أن اجللي��د املوج��ود عل��ى اليابس��ة آخ��ذ ف��ى الرتاج��ع 
والرتب��ة الصقيعي��ة مس��تمرة ف��ى الذوب��ان. 

الرتب��ة الصقيعي��ة تغط��ى ح��واىل 24% م��ن القط��ب الش��ماىل و 
ه��ى خم��زن للكرب��ون و امليث��ان بكمي��ات هائل��ة و تش��كلت ف��ى 
العص��ر اجللي��دى حي��ث متت��د إىل عم��ق 7٠٠ م ف��ى مش��ال كن��دا 
و س��يبريا و يتك��ون اجللي��د ف��ى الطبق��ة النش��طة الس��طحية 

بس��مك 3٠س��م إىل 2م. 
كم��ا س��وف يس��اهم ذوب��ان الرتب��ة الصقيعي��ة ف��ى زي��ادة 
االح��رتار، م��ع ذوب��ان امل��ادة العضوي��ة املخزن��ة فيه��ا والت��ى 
تبل��غ ١,7٠٠ غيغ��ا ط��ن م��ن الكرب��ون ع��ر النص��ف الش��ماىل م��ن 
الك��رة األرضي��ة - بدوره��ا حتلله��ا، مم��ا يطل��ق الكرب��ون املخت��زن 

ف��ى ص��ورة غ��از ثان��ى أكس��يد الكرب��ون CO2 وامليث��ان. 
ويضغ��ط التغ��ر املناخ��ى بش��دة عل��ى التن��وع البيولوج��ى ف��ى 
القط��ب الش��ماىل، نظ��ًرا الختف��اء بع��ض املوائ��ل الفري��دة، وانقطاع 
دورة حي��اة الس��االت الت��ى تتزأم��ن م��ع ذوب��ان الثل��وج واجللي��د.  
وتع��د الثديي��ات الت��ى تعي��ش ف��ى القط��ب الش��ماىل، مث��ل الدبب��ة 
القطبي��ة وأحصن��ة البح��ر وبع��ض أن��واع الفقم��ة، أكث��ر عرض��ة 
للخط��ر بصف��ة خاص��ة نتيج��ة فق��دان اجللي��د البحرى صيًف��ا نظًرا 
ألن اجللي��د يع��د نقط��ة ارت��كاز ومكاًن��ا للراح��ة أثن��اء الصي��د.  
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فمثاًل، أدى احنسار اجلليد إىل:
زي��ادة أع��داد أحصن��ة البح��ر املتجمع��ة ف��ى ع��دد حم��دود . ١

م��ن املواض��ع عل��ى األرض بعي��ًدا ع��ن مراعيه��ا. 
ت��زداد درج��ة حرارته��ا ضع��ف تزاي��د ارتف��اع احل��رارة العاملى . 2

مما أدى إىل فقدان حواىل 3٠ إىل 85 % من الطبقة الس��طحية.  
ي��ؤدى ذل��ك إىل تزاي��د انبع��اث الكرب��ون و امليث��ان املتجم��د . 3

حي��ث تس��اهم الرتب��ة الصقيعي��ة حب��واىل 39% م��ن االنبعاث��ات. 
النح��ر ف��ى الس��احل الش��ماىل وص��ل إىل ٠. 5م��رت ف��ى الس��نة . 4

بس��بب انهي��ار اجلب��ال اجلليدي��ة و الرتب��ة الصقيعي��ة وازدياد 
الفيضانات.  

ارتف��اع مس��توى مي��اه البحار و احمليطات ٠,7بوصة / الس��نة. . 5
ذرات pm 2. 5 ه��ى الكرب��ون األس��ود و امليثان و الكلوروفلور . 6

وكرب��ون، وتس��مى ملوث��ات امل��دى القص��ر slcps وص��ل 
مس��تواه ف��ى املناط��ق القطبي��ة م��ن 5 إىل ١٠ ppm حي��ث 
يعم��ل عل��ى رف��ع مع��دل امتص��اص احل��رارة مبع��دل 4:١ %.  

احل��د م��ن امللوث��ات القص��رة األم��د س��وف خيف��ض درج��ات . 7
احل��رارة م��ن  ٠,4 إىل ٠,5 درج��ة و من��ع م��وت 2 ملي��ون 
طف��ل ف��ى الس��نة وفق��دان احملاصي��ل مبع��دل 3٠ ملي��ون ط��ن 

ف��ى الس��نة. 
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املنطق��ة القطبي��ة ت��زداد فيه��ا نس��بة احلموض��ة مبع��دل . 8
أعل��ى و أس��رع نتيج��ة أنه��ا غني��ة بثان��ى أكس��يد الكرب��ون 
حي��ث متت��ص احمليط��ات 24ملي��ون ط��ن م��ن ثان��ى أكس��يد 

الكرب��ون.  
نتيج��ة لزي��ادة درج��ات ح��رارة احمليط��ات و مع��دالت . 9

احلموض��ة أدى إىل قل��ة تركي��ز األكس��جن الذائ��ب ف��ى امل��اء. 
زي��ادة درج��ة ح��رارة احمليط��ات س��وف ت��ؤدى إىل ع��دم . ١٠

تك��ون الش��عاب املرجاني��ة نتيج��ة لتأثره��ا عل��ى الكالس��يوم 
كربون��ات الرخوي��ات و األعش��اب البحري��ة، ه��ى األكث��ر 
تأث��را بزي��ادة احلموض��ة، و ب��دأت ف��ى االنق��راض حي��ث ال 
تس��تطيع التكاث��ر ف��ى ظ��ل ه��ذه الظ��روف حي��ث نت��ج ه��ذا 
التده��ور ف��ى ظ��ل ذل��ك االقتص��اد البن��ى ال��ذى يعتم��د ف��ى 
قياس��ه للتنمي��ة عل��ى النم��و االقتص��ادى و إمج��اىل النان��ج 
احملل��ى والقوم��ى ال��ذى تضاع��ف أرب��ع م��رات عل��ى م��دار 
رب��ع ق��رن، و اعت��ر أن تده��ور مواردن��ا الطبيعي��ة ه��ى 
مش��كلة اجتماعي��ة لي��س هل��ا عاق��ة بالنه��وض باالقتص��اد، و 
م��ن هن��ا نش��أت العدي��د م��ن األزم��ات االقتصادي��ة مث��ل أزم��ة 
الوق��ود و األم��ن الغذائ��ى و املائ��ى واالعتم��اد عل��ى االس��تراد 
ب��دال م��ن اإلنت��اج و ال��ذى أدى إىل تضاع��ف التأث��ر الس��لبى 
عل��ى بيئتن��ا و مواردن��ا الطبيعي��ة نتيج��ة الن االس��تراد يزي��د 
م��ن مع��دالت املخلف��ات داخ��ل الدول��ة املس��توردة و عج��ز 
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ف��ى موازن��ة الدول��ة و ف��ى العمل��ة الصعب��ة، و ع��دم إدارك 
الش��عوب ملس��ئولياتها االجتماعي��ة الت��ى أدت بدوره��ا إىل 
زي��ادة س��كانية و زي��ادة اس��تهاك دون وع��ى اس��تهاكى 
حي��ث أثبت��ت الدراس��ات أن س��كان كوكبن��ا يس��تهلكون 
موارده��م ف��ى ف��رتة س��ت إىل مثاني��ة اش��هر مم��ا ادى إىل 
مزي��د م��ن التل��وث و اجه��اد للم��وارد الت��ى مل تس��تطع 
جتدي��د نفس��ها، وذل��ك من��ذ ع��ام ١97٠ حي��ث احل��روب و 
الص��راع عل��ى احلص��ول عل��ى م��ا يكف��ى ال��دول لس��د رغب��ات 

ش��عوبهم م��ن امل��وارد الطبيعي��ة. 
األمن الغذائى: 

يش��عر اإلنس��ان ال��ذى يعان��ى س��وء التغذي��ة أن جس��ده يناض��ل 
م��ن أج��ل القي��ام بوظائ��ف عادي��ة كالنم��و ومقاوم��ة األم��راض، 
ويصب��ح العم��ل البدن��ى صعب��اً للغاي��ة، ب��ل وميك��ن أن تتقل��ص 
قدرات��ه عل��ى التعل��م. وبالنس��بة للس��يدات ميك��ن أن يتع��رض 
محله��ن للخط��ر، وتصب��ح عملي��ة إدرار ل��ن الث��دى غ��ر كافي��ة، 
وعندم��ا ال حيص��ل الف��رد عل��ى م��ا يكف��ى م��ن الغ��ذاء أو الن��وع 
الصحي��ح م��ن امل��واد الغذائي��ة يك��ون ق��اب قوس��ن أو أدن��ى م��ن 
اإلصاب��ة بس��وء التغذي��ة.  وع��ادة يك��ون امل��رض أح��د العوام��ل 
املؤدي��ة لس��وء التغذي��ة، إم��ا أن يك��ون نتيج��ة أو س��بباً مس��اهماً.  
وحت��ى إذا كان الف��رد حيص��ل عل��ى م��ا يكفي��ه م��ن الطع��ام، 
فس��وف يعان��ى م��ن س��وء التغذي��ة إذا كان الطع��ام ال��ذى يأكل��ه ال 
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يوف��ر ل��ه الق��در املناس��ب م��ن املغذي��ات الدقيق��ة - الفيتامين��ات 
واملع��ادن - لتلبي��ة احتياجات��ه الغذائي��ة اليومي��ة.  

وس��وء التغذي��ة ف��ى س��ن مبك��رة ي��ؤدى إىل اخنف��اض النم��و 
البدن��ى والعقل��ى ف��ى مرحل��ة الطفول��ة.  فعل��ى س��بيل املث��ال، 
يؤث��ر التق��زم عل��ى أكث��ر م��ن ١47 ملي��ون طف��ل ف��ى س��ن م��ا قب��ل 
املدرس��ة ف��ى ال��دول النامي��ة )تقري��ر حال��ة التغذي��ة ف��ى الع��امل، 
اللجن��ة الدائم��ة للتغذي��ة التابع��ة لألم��م املتح��دة(.  ويظه��ر 
التقري��ر نفس��ه أن نق��ص الي��ود ه��و الس��بب األك��ر ف��ى الع��امل 

وراء التخل��ف العقل��ى وتل��ف امل��خ. 
ويؤث��ر نق��ص التغذي��ة عل��ى أداء الطف��ل ف��ى املدرس��ة، فق��د 
أظه��رت الدراس��ات أن نق��ص التغذي��ة ف��ى الصغ��ر ي��ؤدى ع��ادة 
إىل اخنف��اض دخ��ل الش��خص ف��ى املس��تقبل.  كم��ا يتس��بب 

أيًض��ا ف��ى أن تل��د الس��يدات أطف��ااًل ناقص��ى ال��وزن. 
وميث��ل أول عام��ن م��ن حي��اة اجلن��ن »فرص��ة مواتي��ة« ملن��ع 
نق��ص التغذي��ة ف��ى مرحل��ة الطفول��ة املبك��رة الت��ى تس��بب أض��راراً 
ال ميك��ن تداركه��ا فيم��ا بع��د.  ويرك��ز برنام��ج األغذي��ة العامل��ى 
عل��ى املرحل��ة املبك��رة م��ن العم��ر، أى من��ذ ح��دوث احلم��ل 
)عندم��ا يك��ون عم��ر اجلن��ن أق��ل م��ن تس��عة أش��هر( إىل أن يبل��غ 
24 ش��هرًا، م��ن خ��ال توف��ر العناص��ر املغذي��ة األساس��ية مب��ا 

فيه��ا الفيتامين��ات واملع��ادن. 
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ويش��مل القض��اء عل��ى س��وء التغذي��ة احلف��اظ عل��ى نوعي��ة 
وكمي��ة الغ��ذاء الت��ى يتناوهل��ا الف��رد، وكذل��ك توف��ر البيئ��ة 
والرعاي��ة الصحي��ة املائم��ة.  وال يس��اعد الرنام��ج ف��ى مكافح��ة 
س��وء التغذي��ة م��ن خ��ال عاج��ه فحس��ب، ب��ل أيًض��ا م��ن 

خ��ال الوقاي��ة من��ه. 
 هن��اك 842 ملي��ون ش��خص ف��ى الع��امل يعان��ون ف��ى الوق��ت 
احل��اىل م��ن نق��ص التغذي��ة.  وه��ذا يعن��ى أن واح��داً م��ن ب��ن 
كل س��تة أش��خاص تقريب��اً ال حيص��ل عل��ى م��ا يكف��ى م��ن الغ��ذاء 
للتمت��ع بصح��ة جي��دة وحي��اة نش��طة.  واجل��وع وس��وء التغذي��ة 
هم��ا ف��ى واق��ع األم��ر اخلط��ر األول ال��ذى يه��دد صح��ة اإلنس��ان 
ف��ى مجي��ع أحن��اء الع��امل، وه��و أش��د خط��راً م��ن أم��راض اإلي��دز 

واملاري��ا والس��ل جمتمع��ة.  
وم��ن ب��ن املس��ببات الرئيس��ية للج��وع الك��وارث الطبيعي��ة، 
والصراع��ات، والفق��ر، وضع��ف البني��ة التحتي��ة الزراعي��ة، 
واالس��تغال املف��رط للبيئ��ة.  وف��ى اآلون��ة األخ��رة، دفع��ت 
األزم��ات املالي��ة واالقتصادي��ة املزي��د م��ن األش��خاص للوق��وع ف��ى 

ش��رك اجل��وع. 
وباإلضاف��ة إىل اجل��وع ال��ذى يتمث��ل ف��ى مع��دة فارغ��ة، هن��اك 
أيًض��ا ج��وع م��ن ن��وع آخ��ر ه��و اجل��وع اخلف��ى النات��ج ع��ن نق��ص 
بع��ض العناص��ر الغذائي��ة األساس��ية )املغذي��ات الدقيق��ة(، ويؤدى 
ذل��ك إىل جع��ل الش��خص عرض��ة لألم��راض املعدي��ة ويتأث��ر من��وه 
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اجلس��دى والعقل��ى، كم��ا يقل��ل م��ن إنتاجي��ة العم��ل ويزي��د م��ن 
خط��ر الوف��اة املبك��رة. 

وال يؤث��ر اجل��وع فق��ط عل��ى الف��رد، ب��ل يف��رض أيًض��ا عبئ��اً 
اقتصادي��اً هائ��ًا عل��ى الع��امل النام��ى حي��ث يق��در االقتصادي��ون 
أن كل طف��ل يعان��ى م��ن ضع��ف النم��و اجلس��دى والعقل��ى بس��بب 
اجل��وع وس��وء التغذي��ة يتع��رض خلس��ارة 5-١٠% م��ن دخل��ه 

املكتس��ب عل��ى م��دى عم��ره.  
ويتص��در قائم��ة األه��داف اإلمنائي��ة لأللفي��ة الت��ى وضعته��ا 
األم��م املتح��دة للق��رن احل��ادى والعش��رين خف��ض نس��بة اجلوع��ى 
ف��ى الع��امل مبق��دار النص��ف.  فف��ى ح��ن أن��ه مت إح��راز تق��دم 
جي��د ف��ى احل��د م��ن اجل��وع املزم��ن خ��ال ف��رتة الثمانيني��ات، 
والنص��ف األول م��ن التس��عينيات، ع��اد اجل��وع لي��زداد م��رة 

أخ��رى بب��طء ولك��ن باط��راد خ��ال العق��د املاض��ي. 
اإلحصائيات:

أ  - هن��اك حن��و 842 ملي��ون ش��خص لي��س لديه��م م��ا يكف��ى 
م��ن الطع��ام ليأكل��وه، ويعي��ش حن��و 98 باملائ��ة منه��م ف��ى 

البل��دان النامي��ة. 
ب  - منطق��ة جن��وب آس��يا واحملي��ط اهل��ادئ موط��ن ألكث��ر م��ن 
نص��ف س��كان الع��امل، وبه��ا أيًض��ا حن��و ثلث��ى اجلوع��ى 
ف��ى الع��امل.  )املص��در: بي��ان صحف��ى م��ن الف��او، 2٠١٠(. 
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ت  - تش��كل النس��اء م��ا يزي��د قلي��ًا ع��ن نص��ف س��كان الع��امل، 
ولك��ن ه��ن أيًض��ا يش��كلن أكث��ر م��ن 6٠% م��ن اجلوع��ى فى 
الع��امل.  )املص��در: تقري��ر تعزي��ز اجلهود الرامي��ة إىل القضاء 
عل��ى اجل��وع، اجملل��س االقتصادى واالجتماع��ى، 2٠٠7(. 
ث  - يعي��ش حن��و 65% م��ن اجلوع��ى ف��ى الع��امل ف��ى س��بع 
بل��دان فق��ط، ه��ى اهلن��د والص��ن ومجهوري��ة الكونغ��و 
الدميقراطي��ة وبنجادي��ش وإندونيس��يا وباكس��تان وإثيوبي��ا.  

)املص��در: بي��ان صحف��ى م��ن الف��او، 2٠١٠(. 
ج  - ي��ؤدى نق��ص التغذي��ة إىل ح��دوث 5 ماي��ن حال��ة وف��اة 
ب��ن األطف��ال دون س��ن اخلامس��ة كل ع��ام ف��ى البل��دان 
النامي��ة.  )املص��در: س��بب الوفي��ات ب��ن األطف��ال دون 

س��ن اخلامس��ة، يونيس��ف، 2٠٠6(. 
ح  - يعان��ى طف��ل واح��د م��ن ب��ن كل أربع��ة أطف��ال � ح��واىل 
١46 ملي��ون- م��ن نق��ص ال��وزن.  )املص��در: وض��ع األطفال 

ف��ى الع��امل 2٠٠7، يونيس��ف(. 
خ  - يعي��ش أكث��ر م��ن 7٠% م��ن األطف��ال مم��ن يعان��ون نق��ص 
ال��وزن )ف��ى س��ن اخلامس��ة أو أق��ل( ف��ى ١٠ بل��دان فق��ط، 
حي��ث يوج��د أكث��ر م��ن 5٠% منه��م ف��ى منطق��ة جن��وب 
آس��يا وحده��ا.  )املص��در: التق��دم م��ن أج��ل األطف��ال 

2٠٠6، يونيس��ف(. 
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د  - مي��وت حن��و  ١٠,9 ملي��ون طف��ل دون س��ن اخلامس��ة س��نوياً 
ف��ى البل��دان النامي��ة، وتتس��بب األم��راض املرتبط��ة بس��وء 
التغذي��ة واجل��وع ف��ى 6٠% م��ن ه��ذه الوفي��ات.  )املص��در: 

وض��ع األطف��ال ف��ى الع��امل 2٠٠7، يونيس��ف(. 
ذ  - نق��ص احلدي��د ه��و أكث��ر أش��كال س��وء التغذي��ة انتش��اراً ف��ى 
مجي��ع أحن��اء الع��امل؛ حي��ث يؤث��ر عل��ى م��ا يق��در ب��� 

ملي��ارى ش��خص. 
ر  - القض��اء عل��ى نق��ص احلدي��د ميك��ن أن حيس��ن مس��تويات 
اإلنت��اج الوطني��ة مبق��دار 2٠%.  )املص��در: منظم��ة الصح��ة 
العاملي��ة، قاع��دة بيان��ات منظم��ة الصح��ة العاملي��ة بش��أن 

األنيمي��ا(. 
ز  - نق��ص الي��ود ه��و أك��ر س��بب للتخل��ف العقلى واعت��ال املخ، 
ويؤث��ر عل��ى ١,9 ملي��ار ش��خص ف��ى مجي��ع أحن��اء العامل، 
وميك��ن بس��هولة الوقاي��ة م��ن ذل��ك ع��ن طري��ق إضاف��ة اليود 
إىل املل��ح.  املص��در: )التقري��ر اخلام��س حلال��ة التغذي��ة ف��ى 
الع��امل، جلن��ة األم��م املتح��دة الدائم��ة للتغذي��ة 2٠٠5(. 
يتحق��ق األم��ن الغذائ��ى عندم��ا تتواف��ر للجمي��ع ف��ى كل 
األوق��ات اإلمكاني��ات املادي��ة واالجتماعي��ة واالقتصادي��ة للوص��ول 
إىل األغذي��ة املأمون��ة واملغذي��ة بكمي��ات كافي��ة لتلبي��ة احتياجاتهم 

وتفضياته��م الغذائي��ة لينعم��وا حبي��اة نش��يطة وصحي��ة.  
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انعدام األمن الغذائي: 
احلال��ة الت��ى يفتق��ر فيه��ا األش��خاص إىل إمكاني��ات الوص��ول 
إىل الكمي��ات الكافي��ة م��ن األغذي��ة املأمون��ة واملغّذي��ة لضم��ان من��و 

وتنمي��ة طبيعي��ن وحي��اة مفعم��ة بالنش��اط والصح��ة.  
قد يأتى نتيجة: 

عدم توافر األغذية.   •
عدم كفاية القدرة الشرائية.  •
التوزيع غر املائم.   •
استخدام األغذية بشكل غر مناسب.   •
نق��ص التغذي��ة، حي��ث توج��د حال��ة م��ن ع��دم الق��درة عل��ى  •

احلص��ول عل��ى م��ا يكف��ى م��ن األغذي��ة ط��وال ف��رتة متت��د 
عل��ى م��دى س��نة عل��ى األق��ل، وتع��ّرف بع��دم كفاي��ة مس��توى 

املتن��اول م��ن األغذي��ة لتلبي��ة متطلب��ات الطاق��ة الغذائي��ة.  
اجلوع على أنه مرادف لنقص التغذية املزمن  •

احلد من الفقر و اجلوع قياسا على هدفني :
مؤمت��ر القم��ة العامل��ى لألغذي��ة ع��ام ١996 ويه��دف إىل خفض . ١

من يعانون من نقص التغذية إىل % 8 .١١ حبلول عام 2٠١5.
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اهل��دف اإلمنائ��ى لأللفي��ة 2٠١5 ويه��دف إىل خف��ض نس��بة . 2
اجلوع��ى إىل 498 ملي��ون حبل��ول ع��ام. 2٠١5 

 بينت الدراسات أن :
ع��دد اجلوع��ى ف��ى الع��امل خ��ال الف��رتة م��ن ١99٠ إىل  •

١992 وص��ل إىل ١٠١5 ملي��ون ش��خص 
ع��دد اجلوع��ى ف��ى الع��امل خ��ال الف��رتة م��ن 2٠١٠اىل  •

ش��خص 868ملي��ون  إىل  2٠١١وص��ل 
ع��دد اجلوع��ى ف��ى الع��امل خ��ال الف��رتة م��ن 2٠١١اىل  •

ش��خص  842ملي��ون  إىل  2٠١3وص��ل 
ع��دد اجلوع��ى ف��ى األقالي��م النامي��ة وص��ل 827 ملي��ون  •

ش��خص و جي��ب اخلف��ض إىل 498 ملي��ون
املعدل العاملى لنقص التغذية 8 .١١% •
نق��ص التغذي��ة وص��ل إىل 23,6% خ��ال الف��رتة م��ن ١99٠  •

إىل ١992 ف��ى األقالي��م النامي��ة و ف��ى الف��رتة م��ن 2٠١١ إىل 
2٠١3 وص��ل إىل ١4,3 %

١. ١ملي��ار ش��خص ف��ى الع��امل يعيش��ون بأق��ل م��ن دوالر  •
يومي��اً و ١,6 ملي��ار ش��خص حب��دود ١-2/دوالر بالي��وم ، 
إضاف��ة إىل تع��رض الع��امل للعدي��د م��ن األم��راض وفق��دان 

ف��رص التنمي��ة وش��ح امل��وارد الطبيعي��ة وغره��ا 
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احملاور الرئيسية لألمن الغذائى:
كفاية اإلمدادات الغذائية . . ١
استقرار اإلمدادات الغذائية. . 2
القدرة على احلصول على األغذية. . 3
نوعية وسامة األغذية. . 4

يشر مصطلح سامة الغذاءإىل:
 عملي��ة التنظي��م العلم��ى الت��ى تص��ف س��بل التعام��ل م��ع، 
تصني��ع، وختزي��ن الغ��ذاء، م��ن خ��ال ط��رٍق تق��ى م��ن اإلصاب��ة 

باألم��راض املنتقل��ة ع��ن طري��ق األغذي��ة.  
يشر التسمم الغذائى إىل :

كل م��رٍض ينت��ج ع��ن تن��اول أطعم��ٍة ملوث��ٍة.  وناح��ظ هن��ا 
وج��ود نوع��ن م��ن ح��االت التس��مم الغذائ��ي: 

حالة التسمم بالعدوى.   •
حالة التسمم بالسموم.   •

حي��ث ُتش��ر ح��االت ع��دوى األطعم��ة إىل وج��ود بكرتي��ا أو 
ميكروب��اٍت أخ��رى تس��بب الع��دوى للجس��م بع��د تن��اول الطع��ام.  
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ُتِق��ر منظم��ة الصح��ة العاملي��ة مخس��ة معاي��ٍر أساس��يٍة للصح��ة 
الغذائي��ة تتمث��ل يف: 

من��ع تل��وث الغ��ذاء م��ن خ��ال انتش��ار مس��ببات األم��راض   •
فيم��ا ب��ن البش��ر، احليوان��ات واحلش��رات.  

فص��ل األطعم��ة اخل��ام الغ��ر جمه��زة بعي��داً عن األطعم��ة التى  •
مت إعداده��ا وطبخه��ا ملن��ع تل��وث األطعمة اجلاه��زة املطبوخة.  

طب��خ األطعم��ة مل��دٍة زمني��ٍة مائم��ٍة ووف��ق درج��ة احل��رارة  •
املناس��بة لقت��ل البكرتي��ا ومس��ببات األم��راض .  

ختزين األطعمة فى درجات حرارٍة مائمٍة.   •
استخدام املياه واملواد اخلام األمنة الصحية.   •

سالمه الغذاء أثناء التسوق: 
اختيار أماكن التسوق املعروفة.   •
الفص��ل ب��ن األطعم��ة واألغذي��ة القابل��ة للفس��اد ) اللح��وم -  •

االمس��اك - الدواج��ن - البي��ض( 
اختبار املعلبات والرطمانات )املكسورة - املنبعجة(.  •
أختي��ار األغذي��ة اجملم��دة التى ال حتمل بلورات ثلج فوق الكيس.   •
أختيار البيض الطازج الغر مكسور و املرد.   •



27

األغذي��ة س��ريعة التل��ف جي��ب تريده��ا خ��ال س��اعتن م��ن  •
ش��رائها ف��ى الش��تاء و س��اعة ف��ى الصي��ف. 

األمن التغذوى: . 5
يتحق��ق األم��ن التغ��ذوى عندم��ا يق��رتن احلص��ول بش��كل 
مأم��ون عل��ى نظ��ام غذائ��ى مغ��ذٍّ عل��ى حن��و مائ��م ببيئ��ة صحي��ة 
وخبدم��ات ورعاي��ة صحي��ة وافي��ن لضم��ان حي��اة مفعمة بالنش��اط 

والصح��ة لكاف��ة أعض��اء األس��رة.  
وخيتل��ف األم��ن التغ��ذوى ع��ن األم��ن الغذائ��ى ألن��ه يأخ��ذ فى 
ع��ن االعتب��ار ممارس��ات الرعاي��ة املناس��بة والصح��ة والنظاف��ة إىل 

جان��ب الكفاي��ة الغذائية.  
األمن الغذائ��ى العربى وف��ق تقرير املنتدى 

العربى للبيئ��ة والتنمية:
 الع��رب يس��توردون نص��ف غذائه��م واحل��ّل رف��ع اإلنتاجي��ة 

وكف��اءة ال��رى والتع��اون اإلقليم��ى. 
نّب��ه التقري��ر الس��نوى للمنت��دى العرب��ى للبيئ��ة والتنمي��ة )أف��د( 
ح��ول األم��ن الغذائ��ى، ال��ذى مت إطاق��ه ف��ى املؤمت��ر الس��نوى 
للمنت��دى ف��ى عّم��ان، إىل أن الع��رب يس��توردون حن��و نص��ف 
حاجته��م م��ن امل��واد الغذائي��ة األساس��ية، لكنه��م ق��ادرون عل��ى 
تعزي��ز إنتاجه��م الغذائ��ى حبزم��ة تداب��ر، ف��ى طليعته��ا حتس��ن 

اإلنتاجي��ة وكف��اءة ال��رى والتع��اون اإلقليم��ى. 



28

وعق��د املؤمت��ر الس��نوى للمنت��دى ف��ى 26 و27 تش��رين الثان��ى 
)نوفم��ر( ف��ى مرك��ز املؤمت��رات امللك��ى بفن��دق لومريدي��ان ف��ى 
عّم��ان، برعاي��ة املل��ك عب��داهلل الثان��ى. وش��ارك في��ه حن��و 75٠ 
مندوب��اً م��ن 54 دول��ة ميثل��ون ١7٠ مؤسس��ة م��ن القطاع��ن الع��ام 
واخلاص واملنظمات اإلقليمية والدولية وهيئات االس��تثمار الزراعى 
ومراك��ز األحب��اث واجلامع��ات واجملتمع املدنى ووس��ائل اإلعام.  
يش��ر التقري��ر إىل أن اإلنت��اج الزراع��ى ف��ى البل��دان العربي��ة 
يواج��ه حتدي��ات كب��رة، ف��ى مقدمه��ا اجلف��اف، وحمدودي��ة 
األراض��ى الصاحل��ة للزراع��ة، وندرة مص��ادر املياه والنمو الس��كانى 
املتس��ارع، فض��ًا ع��ن مضاعف��ات تغ��ر املن��اخ.  لك��ن الواق��ع أن 
البل��دان العربي��ة أخفق��ت إىل ح��د كب��ر ف��ى مواجه��ة التحدي��ات 
النامج��ة ع��ن حمدودي��ات الطبيع��ة.  فالوض��ع امل��رتدى لإلنت��اج 
الزراع��ى يع��ود أساس��اً إىل السياس��ات غ��ر املائم��ة وضآل��ة 
االس��تثمار ف��ى العل��وم والتكنولوجي��ا وضع��ف التنمي��ة الزراعي��ة 
وغي��اب التع��اون اإلقليم��ى.  وي��رز العج��ز الغذائ��ى م��ن خ��ال 
نس��بة االكتف��اء الذات��ى البالغ��ة حن��و 46 فى املئة للحب��وب، و37 
ف��ى املئ��ة للس��كر، و54 فى املئة للدهون والزي��وت.  أى أن العجز 
يص��ل إىل حن��و نص��ف احلاج��ة م��ن امل��واد الغذائي��ة األساس��ية. 
ويرتب��ط الغ��ذاء وامل��اء ف��ى ش��كل غ��ر قاب��ل للف��كاك.  فاملنطقة 
العربي��ة تواج��ه معضل��ة ن��درة املي��اه، الت��ى تعكس��ها احلص��ة 
الس��نوية للف��رد م��ن امل��وارد املائي��ة املتج��ددة والبالغ��ة أق��ل 
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م��ن 85٠ م��رتاً مكّعب��ًا، مقارن��ة باملتوس��ط العامل��ى ال��ذى يف��وق 
6٠٠٠ م��رت مكّع��ب.  وخيف��ى ه��ذا املتوس��ط اإلقليم��ى املس��تويات 
املتفاوت��ة ف��ى ش��كل كب��ر ب��ن البل��دان، الت��ى ُتصنَّ��ف ١3 منه��ا 
ف��ى فئ��ة الن��درة الش��ديدة للمي��اه، حبص��ة س��نوية للف��رد تق��ل 
ع��ن 5٠٠ م��رت مكّع��ب.  والوض��ع مقل��ق ج��داً ف��ى س��تة م��ن 
ه��ذه البل��دان، حي��ث تبل��غ املي��اه املتج��ددة املتواف��رة ١٠٠ م��رت 
مكّع��ب س��نوياً للف��رد، إىل درج��ة أن ه��ذا التقري��ر خل��ق فئ��ة 

خاص��ة به��ا ه��ى فئ��ة »الن��درة االس��تثنائية«. 
وت��رز ن��درة املي��اه ف��ى املنطق��ة العربي��ة م��ن خ��ال اس��تخدام 
حن��و 85 ف��ى املئ��ة م��ن إمج��اىل الس��حوبات املائية ألغ��راض القطاع 
الزراع��ى، املتس��م بتدن��ى كف��اءة ال��رى وإنتاجي��ة احملاصي��ل.  
وتتع��رض امل��وارد املائي��ة الن��ادرة، مب��ا فيه��ا املي��اه اجلوفي��ة غ��ر 
املتج��ددة، إىل ضغ��وط هائل��ة، كم��ا يتب��ّن م��ن املع��دالت العالي��ة 
للس��حوبات املائي��ة ألغ��راض زراعي��ة، مبتوس��ط يس��اوى 63٠ ف��ى 
املئ��ة م��ن إمج��اىل املي��اه املتج��ددة ف��ى بل��دان جمل��س التع��اون 
اخلليج��ى، ويص��ل إىل 246٠ ف��ى املئ��ة ف��ى الكوي��ت.  وت��رى 
منظم��ة األغذي��ة والزراع��ة )الف��او( أن البل��دان تك��ون ف��ى وض��ع 
ح��رج أن اس��تخدمت أكث��ر م��ن 4٠ ف��ى املئ��ة م��ن موارده��ا املائي��ة 
املتج��ددة للزراع��ة، وميك��ن اعتباره��ا تعان��ى إجه��اداً مائي��اً أن 
اس��تخرجت أكث��ر م��ن 2٠ ف��ى املئ��ة م��ن ه��ذه امل��وارد.  ووف��ق 
ه��ذا التعري��ف، ميك��ن تصني��ف ١9 بل��داً عربي��اً ف��ى ح��ال م��ن 
اإلجه��اد املائ��ى، ألن مع��دالت الس��حب احلالي��ة م��ن موارده��ا 
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املائي��ة املتج��ددة ألغ��راض زراعي��ة تف��وق بأش��واط احل��دود املقبول��ة 
ويتطل��ب االكتف��اء الذات��ى الغذائ��ى مقارب��ة إقليمية متكاملة وش��املة 
للجمي��ع، تق��ّر بالعاق��ة املتألزم��ة ب��ن الغ��ذاء وامل��اء والطاق��ة، 
ومنوذج��اً جدي��داً لاس��تدامة الزراعي��ة يعتم��د عل��ى اعتب��ارات 
اقتصادي��ة واجتماعي��ة وبيئي��ة.  وم��ن ضم��ن ه��ذا اإلط��ار، ميك��ن 
حتدي��د ع��دد م��ن اخلي��ارات لتحس��ن نس��بة االكتف��اء الذات��ى 
الغذائ��ى، خصوص��اً من خ��ال االس��تخدام الفاعل للم��وارد الزراعية 
املتواف��رة، إضاف��ة إىل م��وارد الثروت��ن احليواني��ة والس��مكية.  

حقائق وأرقام من تقرير املنتدى العربى للبيئة 
والتنمية حول األمن الغذائى العربى:

إنتاجي��ة احلب��وب ف��ى البل��دان العربي��ة متدني��ة إمج��ااًل.   –
وباس��تثناء مص��ر، حي��ث بل��غ متوس��ط غ��ال احلب��وب 
7269 كيلوغرام��اً للهكت��ار، بلغ��ت اإلنتاجي��ة ف��ى البل��دان 
الرئيس��ية األخ��رى املنتج��ة للحب��وب، أى الع��راق واجلزائ��ر 
واملغ��رب والس��ودان وس��ورية، ١١33 كيلوغرام��اً للهكت��ار، 
مقارن��ة باملتوس��ط العامل��ى البال��غ 36١9 كيلوغرام��اً للهكت��ار 
ع��ام 2٠١2.  ول��و متكن��ت ه��ذه البل��دان م��ن رف��ع غاهل��ا 
إىل املتوس��ط العامل��ى، فيمك��ن إلنتاجه��ا املش��رتك أن يرتف��ع 

م��ن 2١ ملي��ون ط��ن حالي��اً إىل 68 ملي��ون ط��ن. 
ش��كلت احلب��وب األساس��ية حن��و 63 ف��ى املئ��ة م��ن كمي��ة  –

إمج��اىل ال��واردات الغذائي��ة الرئيس��ية لل��دول العربي��ة ع��ام 
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2٠١١ البالغ��ة 56 بلي��ون دوالر.  وإذا مل تتحس��ن نس��بة 
االكتف��اء الذات��ى الغذائ��ى، فيتوق��ع أن تقف��ز كلف��ة واردات 
الغ��ذاء )بأس��عار 2٠١١( إىل ١5٠ بلي��ون دوالر ف��ى 2٠5٠. 

اخلس��ارة ف��ى القم��ح املس��تورد، بس��بب مش��اكل النق��ل  –
والتخزي��ن، تتج��اوز 3 ماي��ن ط��ن س��نويًا، م��ا ي��وازى 4٠ 
ف��ى املئ��ة م��ن جمم��وع اإلنت��اج احملل��ى للقم��ح.  أم��ا القيم��ة 
اإلمجالي��ة للخس��ارة أثن��اء نق��ل وختزي��ن احلب��وب والقم��ح 
املستورد فتصل سنوياً إىل 4 باين دوالر، أى ما يعادل أربعة 
أش��هر اس��تراد للقم��ح.  ويس��تنتج تقري��ر »أف��د« أن م��ن ش��أن 
تطوي��ر قط��اع النق��ل وتبس��يط إج��راءات م��رور امل��واد الغذائي��ة 
عل��ى املعاب��ر احلدودي��ة ختفي��ض أس��عار الغذاء 25 ف��ى املئة. 

يت��م اس��تخدام 85 ف��ى املئ��ة م��ن املي��اه ألغ��راض الزراع��ة.   –
لك��ن كف��اءة ال��رى ف��ى ١9 بل��داً عربي��اً ال تتج��اوز 46 ف��ى 
املئ��ة، باملقارن��ة م��ع مع��دل عامل��ى يص��ل إىل 7٠ ف��ى املئ��ة.  
وإذا وصل��ت البل��دان العربي��ة إىل املع��دل العامل��ى، فيمكنه��ا 
توف��ر 5٠ بلي��ون م��رت مكع��ب م��ن املي��اه، أى م��ا يكف��ى 
إلنت��اج 3٠ ملي��ون ط��ن م��ن احلب��وب، وه��ذا ي��وازى نص��ف 

كمي��ات احلب��وب املس��توردة.  
يلف��ت التقري��ر إىل املع��دالت العالي��ة للس��حوبات املائي��ة  –

املئ��ة  ف��ى   63٠ يس��اوى  مبتوس��ط  زراعي��ة،  ألغ��راض 
م��ن إمج��اىل املي��اه املتج��ددة ف��ى بل��دان جمل��س التع��اون 
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اخلليج��ى، ويص��ل إىل 246٠ ف��ى املئ��ة ف��ى الكوي��ت. 
احلص��ة الس��نوية للف��رد العرب��ى م��ن املي��اه املتج��ددة ه��ى  –

أق��ل م��ن 85٠ م��رتاً مكّعب��ًا، مقارن��ة باملتوس��ط العامل��ى ال��ذى 
يف��وق 6٠٠٠ م��رت مكّع��ب.  و١3 م��ن أص��ل 22 بل��داً عربي��اً 
مصّنف��ة ف��ى خان��ة ن��درة املي��اه احل��ادة.  ومب��وارد مائي��ة تق��ل 
ع��ن ١٠٠ م��رت مكع��ب للف��رد، صّن��ف تقري��ر »أف��د« س��تة 
بل��دان عربي��ة ف��ى خان��ة خاص��ة ه��ى »الن��درة االس��تثنائية«. 

الكمي��ة املعاجَل��ة م��ن مي��اه الص��رف البل��دى تس��اوى حنو 48  –
ف��ى املئ��ة فق��ط م��ن حن��و ١4 بلي��ون م��رت مكّع��ب س��نوياً ف��ى 
البل��دان العربي��ة.  وال تتج��اوز كمي��ة مي��اه الص��رف املعاجَل��ة 
املس��تخدمة ف��ى ال��رى الزراع��ى تس��عة ف��ى املئ��ة ف��ى بل��دان 
مث��ل مص��ر واألردن واملغ��رب وتون��س، فيم��ا بل��دان جمل��س 
التع��اون اخلليج��ى تس��تخدم حن��و 37 ف��ى املئة ف��ى الزراعة. 

بّين��ت برام��ج ف��ى بع��ض البل��دان النامي��ة أن الغ��ال قابل��ة  –
للزي��ادة مبع��دل ضعف��ن أو ثاث��ة أضع��اف م��ن خ��ال 
اس��تخدام مي��اه املط��ر اجملمَّع��ة، مقارن��ة بالزراع��ة اجلاف��ة 
التقليدي��ة.  وميك��ن لزي��ادة متوس��ط غل��ة احلب��وب املطري��ة 
م��ن مس��تواها احل��اىل البال��غ حن��و 8٠٠ كيلوغ��رام للهكت��ار 
إىل ضعف��ن أو ثاث��ة أضع��اف، أن تضي��ف م��ا ب��ن ١5 و3٠ 
ملي��ون ط��ن م��ن احلب��وب إىل اإلنت��اج الس��نوى احل��اىل البال��غ 

حن��و 5١ ملي��ون ط��ن ف��ى املنطق��ة العربي��ة. 
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البل��دان العربي��ة، كمجموع��ة، مكتفي��ة ذاتي��اً باألمس��اك،  –
لك��ن اس��تهاكها م��ن اللح��وم احلم��راء مرتف��ع ج��داً.  ل��ذا 
يدع��و التقري��ر إىل تعزي��ز إنت��اج األمس��اك وحل��وم الدج��اج 
وتروي��ج اس��تهاكها ب��داًل م��ن اللح��وم احلم��راء، وذل��ك 
ألس��باب اقتصادي��ة وبيئي��ة وصحي��ة.  كم��ا أنه م��ن الضرورى 
التح��ول إىل منتج��ات زراعي��ة تتطل��ب كمي��ة أق��ل م��ن املي��اه 
وتوف��ر قيم��ة غذائي��ة مناس��بة.  ه��ذا كل��ه يس��تدعى تبدي��ًا 

ف��ى أمن��اط اس��تهاك الغ��ذاء. 
اتفاقية الرتاث العاملى:

ل��ذا أوص��ى الع��امل باحلف��اظ عل��ى تراثن��ا الطبيع��ى ال��ذى ه��و 
قل��ب هويتن��ا و مت تعريف��ه بأن��ه ترش��يد العاق��ة ب��ن اإلنس��ان 
و احملي��ط احلي��وى ليص��ل لألجي��ال القادم��ة، و ذل��ك ف��ى 
ال��دورة الس��ابعة عش��رة ملؤمت��ر اليونس��كو ع��ام اثن��ن و س��بعن 
مت التوص��ل إىل اتفاقي��ة ال��رتاث العامل��ى، والت��ى تض��م مائ��ة و 
تس��عن بل��دا منه��ا مائ��ة و س��بعة و مخس��ن بل��دا مدرج��ة ضم��ن 
قائم��ة ممتل��كات ال��رتاث العامل��ى الت��ى متتل��ك تس��عمائة و اثن��ن 
و س��تن موقع��ا مقس��م إىل س��بعمائة ومخس��ة و أربع��ن موقع��ا 
ثقافي��ا ومائ��ة و مثاني��ة و مثان��ن موقع��ا طبيعي��ا و تس��عة و 
عش��رين موقع��ا خمتلط��ا، و تع��رف ال��رتاث الطبيع��ى بأن��ه املع��امل 
الطبيعي��ة املتألف��ة م��ن التش��كيات الفيزيائي��ة و اجليوجلي��ة و 
البيولوجي��ة أو جمموع��ة م��ن تل��ك التش��كيات الت��ى هل��ا قيم��ة 
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عاملي��ة اس��تثنائية م��ن وجه��ة النظ��ر الفني��ة و اجلمالي��ة حي��ث 
تغط��ى املناط��ق احملمي��ة ف��ى الع��امل ح��واىل اثن��ى عش��ر باملائ��ة 
م��ن مس��احة الع��امل، و تع��رتف قائم��ة ال��رتاث الثقاف��ى فق��ط 
بثماني��ة باملائ��ة م��ن تل��ك املناط��ق احملمي��ة، و ته��دف تل��ك 
االتفاقي��ة إىل حف��ظ و ص��ون و محاي��ة و نق��ل ال��رتاث إىل األجي��ال 
القادم��ة حي��ث تش��دد عل��ى دور اجملتم��ع احملل��ى ف��ى احل��د من 
تغ��رات املن��اخ و التوس��ع العمران��ى ال��ذى يه��دد ه��ذا ال��رتاث و 
طبق��ا لقائم��ة ال��رتاث العامل��ى جن��د أن مص��ر به��ا منطق��ة أب��و مينا 
و القاه��رة اإلس��امية و مدين��ة طيب��ة و مقرته��ا و مع��امل النوب��ة 
م��ن أبومسب��ل إىل فيل��ة و ممفي��س م��ن األهرام��ات باجلي��زة إىل 
دهش��ور و القديس��ة كاتري��ن، و ه��ذا ال��رتاث مصن��ف أن��ه ت��راث 
خمتل��ط باإلضاف��ة إىل وادى احليت��ان ت��راث ثقاف��ى، و بالنس��بة 
لل��رتاث الطبيع��ى ف��ى مص��ر جن��د أن ح��واىل س��تة باملائ��ة م��ن 
مس��احتها حممي��ات طبيعي��ة يص��ل عدده��ا إىل ثاث��ن حممي��ة 
ح��واىل ثاث��ة عش��رة وأربع��ة عش��رة م��ن مائ��ة باملائ��ة حممي��ات 
أرضي��ة و أربع��ة و مخس��ة و تس��عن باملائ��ة حممي��ات مائي��ة، و 
ذل��ك طبق��ا للتصني��ف ال��دوىل لص��ون و محاي��ة الطبيع��ة، و ق��د 
ج��اء إنش��اء احملمي��ات الطبيعي��ة للح��د م��ن اخلل��ل ف��ى الت��وازن 
الطبيع��ى و طبق��ا لقان��ون مائ��ة و اثن��ن لع��ام ثاث��ة و مثان��ن.  
ل��ذا ق��رر العلم��اء دراس��ة تل��ك التغ��رات املتس��ارعة و تأثره��ا 
عل��ى مواردن��ا الطبيعي��ة م��ن خ��ال قي��اس مع��دالت االنبعاث��ات 
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الناجت��ة م��ن املصان��ع و حتل��ل املخلف��ات م��ن خ��ال مؤش��ر 
إحصائ��ى يدع��ى البصم��ة الكربوني��ة، أى وض��ع تل��ك القياس��ات 
داخ��ل جمموع��ة م��ن املع��ادالت لتعطين��ا مؤش��رات مبع��دالت 
الزي��ادة ف��ى االنبعاث��ات، و م��دى تأثره��ا عل��ى كوكبن��ا، أو 
مايس��مى بالبصم��ة الكربوني��ة الت��ى تعط��ى مؤش��رات للغ��ازات 
املس��ببة لاحتب��اس احل��رارى، و ه��ى الكرب��ون و امليث��ان و 
أكاس��يد الني��رتوز و خب��ار امل��اء، و الت��ى ع��روا عنه��ا بط��ن 
مكاف��ئ الكرب��ون، و بالرغ��م م��ن ضع��ف تأث��ر الكرب��ون باملقارن��ة 
بالغ��ازات األخ��رى، و ال��ذى ثب��ت أن امليث��ان تأث��ره أق��وى 23 
م��رة م��ن الكرب��ون، و أكاس��يد الني��رتوز أق��وى 2٠٠ م��رة، و 
خب��ار امل��اء أق��وى 3٠٠ م��رة؛ و ذل��ك ألن مركب��ات الكرب��ون ه��ى 
األكث��ر انتش��ارا ب��ن املركب��ات الكيماوي��ة، ل��ذا ب��دأت ال��دول 
الصناعي��ة الك��رى تعي��د حس��ابتها ف��ى مفاهي��م االقتص��اد و س��بل 
التنمي��ة الت��ى حت��د م��ن كل تل��ك األزم��ات م��ن خ��ال بن��اء 
قواع��د بيان��ات لكمي��ات امل��وارد الطبيعي��ة ل��كل دول��ة و مع��دالت 
الزي��ادة الس��كانية و مع��دالت االس��تهاك و نس��ب التصدي��ر إىل 
االس��تراد، و إمج��اىل الدخ��ل احملل��ى و القوم��ى و مع��دالت 
التل��وث أو البصم��ة الكربوني��ة، كل ذل��ك مت وضع��ه ف��ى برام��ج 
كمبيوت��ر تس��مى مودي��ل أو برام��ج تتنب��أ مب��ا س��يحدث بع��د 
ع��دد م��ن الس��نوات م��ن تأث��ر عل��ى مواردن��ا الطبيعي��ة، ووضع��وا 
س��يناريوهات للمواجه��ة حي��ث أق��ر الع��امل بأهمي��ة احلف��اظ عل��ى 
مواردن��ا و ح��ذف مس��مى م��وارد طبيعي��ة و حتويل��ه إىل رأس امل��ال 
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الطبيع��ى حي��ث اعت��ره الع��امل رأس م��ال ثاب��ت جي��ب زي��ادة 
إنتاجيت��ه و الت��ى منه��ا يت��م حتقي��ق األم��ن الغذائ��ى و املائ��ى، و 
احلص��ول عل��ى م��واد خ��ام للصناع��ة و زي��ادة الص��ادرات، مم��ا 
ي��ؤدى إىل من��و مت��وازن ب��ن إمج��اىل النات��ج احملل��ى و القوم��ى و 
مواردن��ا، أى أن التنمي��ة جي��ب أن حت��دث عل��ى ثاث��ة حم��اور 

بالت��وازى اقتص��ادى و البيئ��ى و االجتماع��ى.  
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التنمية املستدامة:
نتيج��ة لفش��ل نظ��ام االقتص��اد البن��ى و تزايد وت��رة الصراعات 
عل��ى امل��وارد الطبيعي��ة و تزاي��د مع��دالت الفق��ر و اجل��وع و انعدام 
األم��ن املائ��ى و الغذائ��ى ب��دأت اجلمعي��ة العمومي��ة لألم��م املتحدة 
التفك��ر خ��ارج الصن��دوق إلجي��اد مس��مى جدي��دا يتناس��ب م��ع 
الوض��ع الراه��ن جي��ذب الع��امل لتفعيل��ه حي��ث لف��ظ الع��امل مفه��وم 
االقتص��اد الش��امل ال��ذى يهت��م بداراس��ة الس��لوك اإلنس��انى 
كعاق��ة ب��ن الغاي��ات و امل��وارد؛ فف��ى تقري��ر مس��تقبلنا املش��رتك 
الص��ادر ع��ن اللجن��ة العاملي��ة للتنمي��ة و البيئ��ة ع��ام ١987 و 
بق��رار م��ن اجلمعي��ة العمومي��ة لألم��م املتح��دة ف��ى ديس��مر ١983 
مت التصدي��ق عل��ى فك��ر التنمي��ة املس��تدامة، و ب��دأ العم��ل ب��ه 
ف��ى مؤمت��ر قم��ة األرض ال��ذى عق��د ف��ى ري��و دى جان��رو ع��ام 
١992 و عرف��ه بأنه��ا ه��ى تطوي��ر األرض و امل��دن و اجملتمع��ات 
و األعم��ال التجاري��ة بش��رط أن تلب��ى احتياج��ات احلاض��ر دون 
املس��اس بق��درة األجي��ال القادم��ة و إدارة و محاي��ة راس امل��ال 
الطبيع��ى و توجي��ه التغي��ر التقن��ى و املؤسس��ى ليخ��دم تنمي��ة 
مواردن��ا و تعتم��د عل��ى تنمي��ة اقتصادي��ة بإش��راف بيئ��ى م��ن 
خ��ال مس��ئولية جمتمعي��ة م��ن الش��عوب و املؤسس��ات و رج��ال 
األعم��ال و منظم��ات اجملتم��ع املدن��ى و بإختص��ار ه��ى تنظي��م 
العاق��ة ب��ن اإلنس��ان و النظ��ام احلي��وى، لذا فاالس��تدامة ليس��ت 
باجلدي��د و لك��ن ف��ى مفه��وم االقتص��اد كان��ت ضمني��ة ولك��ن مل 
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يفهمه��ا اح��د و ف��ى التنمي��ة املس��تدامة صرحي��ة و واضح��ة ل��ذا 
فاالس��تدامة و االقتص��اد هم��ا وجه��ان لعمل��ة واح��دة؛ حي��ث مت 
حتدي��د مثاني��ة أه��داف يلت��زم به��ا الع��امل لتحقيقها منه��م القضاء 
عل��ى الفق��ر و اجل��وع و ذل��ك ف��ى ف��رتة حم��ددة ١5 ع��ام للحد من 
تس��ارع ح��دوث تغ��رات املن��اخ فى الف��رتة م��ن ١99٠ إىل 2٠١5.  
توصيات البنك الدوىل لألهداف اإلمنائية من ١99٠ إىل 2٠١5:

اهلدف ١:
القضاء على الفقر املدقع واجلوع. 

الغاية 1- ألف:   
 اخنف��اض نس��بة الس��كان الذي��ن يق��ل دخله��م اليوم��ى ع��ن 
دوالر ورب��ع إىل النص��ف ف��ى الف��رتة م��ا ب��ن ١99٠ و 2٠١5 .  
اخنف��اض مع��دالت الفق��ر املدق��ع إىل النص��ف قب��ل مخ��س 

س��نوات م��ن املوع��د النهائ��ى ع��ام 2٠١5. 
اخنف��اض مع��دل الفق��ر العامل��ى ب��� ١,25 دوالر ف��ى الي��وم ف��ى 
ع��ام 2٠١٠ أى نص��ف مع��دل ع��ام ١99٠.  فق��د ق��ل ع��دد الفقراء 
ب���7٠٠ ملي��ون ف��رد ف��ى ع��ام 2٠١٠ عم��ا كان علي��ه ف��ى ع��ام 
١99٠.  وم��ع ذل��ك، مل ي��ز ل ١,2 ملي��ار نس��مة يعيش��ون ف��ى 

فق��ر مدق��ع. 
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الغاية 1 - باء:  
  توف��ر العمال��ة الكامل��ة واملنتج��ة والعم��ل الائ��ق للجمي��ع، 

مب��ن فيه��م  النس��اء والش��باب 
وعل��ى الصعي��د العامل��ى، ع��اش 384 مليون عام��ل على أقل من  
١,25 دوالر ف��ى الي��وم، وال��ذى ميث��ل خط الفقر ف��ى عام 2٠١١، 
وهو ما ميثل اخنفاضا مبعدل 294 مليون شخص منذ عام 2٠٠١. 
الفج��وة ب��ن اجلنس��ن ف��ى جم��ال العم��ل ال ت��زال قائم��ة 
ينس��بة. 24,8 نقط��ة ف��ى املائ��ة ب��ن الرج��ال والنس��اء م��ن نس��بة 

العمال��ة إىل ع��دد الس��كان ف��ى ع��ام 2٠١2. 
الغاية ١ - جيم:

ختفي��ض نس��بة الس��كان الذي��ن يعان��ون م��ن اجل��وع إىل 
النص��ف ف��ى  الف��رتة م��ا ب��ن ١99٠ و 2٠١5  

ه��دف احل��د م��ن اجلوع ف��ى متن��اول اليد حبلول ع��ام 2٠١5.  •
يق��در أن ح��واىل 87٠ ملي��ون ش��خص يعان��ون م��ن نق��ص  •

التغذي��ة عل��ى الصعي��د العامل��ي. 
أكث��ر م��ن ١٠٠ ملي��ون طف��ل حت��ت س��ن اخلامس��ة يعان��ون  •

م��ن س��وء التغذي��ة ونق��ص ال��وزن. 
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اهلدف 2: 
حتقيق تعميم التعليم االبتدائى:

الغاية 2 - ألف: 
كفال��ة متك��ن األطف��ال فى كل مكان، س��واء الذك��ور أو اإلناث، 
م��ن  إمت��ام مرحل��ة التعلي��م االبتدائ��ى، حبل��ول ع��ام 2٠١5 

وص��ل ع��دد املس��جلن ف��ى التعلي��م االبتدائ��ى ف��ى املناط��ق  •
النامي��ة إىل 9٠ ف��ى املائ��ة ف��ى ع��ام 2٠١٠، مرتفع��ا م��ن 
82 ف��ى املائ��ة ف��ى ع��ام ١999، وه��و م��ا يعن��ى زي��ادة ع��دد 
االطف��ال ف��ى امل��دارس االبتدائي��ة أكث��ر م��ن أى وق��ت مض��ى. 

ف��ى ع��ام 2٠١١، كان هن��اك 57 ملي��ون طف��ل ف��ى س��ن  •
التعلي��م االبتدائ��ى غ��ر ملتحق��ن بامل��دارس. 

وعل��ى الرغ��م م��ن إح��راز ال��دول الت��ى تواج��ه أصع��ب  •
التحدي��ات تقدم��ا واملض��ى قدم��ا خبط��وات كب��رة، إال أن 
االلتح��اق بامل��دارس االبتدائي��ة ش��هد تباط��ؤا.  فب��ن عام��ى 
2٠٠8 و 2٠١١، اخنف��ض ع��دد األطف��ال الذي��ن ه��م ف��ى س��ن 
االبتدائي��ة وغ��ر ملتحق��ن بامل��دارس مبع��دل 3 ملي��ون فق��ط. 

عل��ى الصعي��د العامل��ى، يفتق��د ١23 ملي��ون ش��اب وش��ابة  •
)ت��رتاوح أعماره��م ب��ن ١5 و 24( الق��درات األساس��ية للقراءة 

والكتاب��ة و 6١ ف��ى املائ��ة منه��م م��ن الش��ابات. 
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الفج��وات ب��ن اجلنس��ن ف��ى مع��دالت معرف��ة الق��راءة  –
والكتاب��ة تق��ل أيض��ا.  وعل��ى الصعي��د العامل��ى، كان��ت هن��اك 
95 ام��رأة ش��ابة متعلم��ة مقاب��ل كل ١٠٠ ش��اب ف��ى ع��ام 

2٠١٠، مقارن��ة ب��� 9٠ ام��رأة ف��ى ع��ام ١99٠. 
اهلدف 3: 

تعزيز املساواة بن اجلنسن ومتكن املرأة:
الغاية 3 - ألف:  

التعلي��م االبتدائ��ى  التف��اوت ب��ن اجلنس��ن ف��ى  إزال��ة 
والثان��وى، ويفض��ل  أن يك��ون ذل��ك حبلول عام 2٠٠5، وبالنس��بة 
جلمي��ع مراح��ل  التعلي��م ف��ى موع��د ال يتج��اوز ع��ام 2٠١5 . 

لق��د حق��ق الع��امل املس��اواة ف��ى التعلي��م االبتدائ��ى ب��ن البنات  •
والبن��ن، ولك��ن مل حيق��ق ذل��ك عل��ى مجي��ع مس��تويات 

التعلي��م س��وى بلدي��ن م��ن أص��ل ١3٠ بل��دا. 
وعل��ى الصعي��د العامل��ى، حصل��ت النس��اء عل��ى 4٠ م��ن ب��ن  •

كل ١٠٠ وظيف��ة ف��ى القط��اع غ��ر الزراع��ى ف��ى ع��ام 2٠١١.  
ويع��د ه��ذا حتس��نا كب��را من��ذ ع��ام ١99٠. 

ف��ى كث��ر م��ن ال��دول، مل ي��زل ع��دم املس��اواة ب��ن اجلنس��ن  •
قائم��ا ومل ت��زل امل��رأة تعان��ى م��ن التميي��ز ف��ى احلص��ول 
عل��ى التعلي��م والعم��ل واألص��ول االقتصادي��ة، واملش��اركة 
ف��ى احلكوم��ة.  فعل��ى س��بيل املث��ال، ف��ى كل منطق��ة م��ن 
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املناط��ق النامي��ة، غالب��ا م��ا تش��غل امل��رأة وظائ��ف أق��ل أمان��ا 
ومبزاي��ا اجتماعي��ة أق��ل. 

العن��ف ض��د امل��رأة مل ي��زل يعرق��ل اجله��ود الرامي��ة للوص��ول  •
إىل مجي��ع األه��داف. 

الفق��ر يش��كل عائق��ا رئيس��يا ف��ى التعلي��م الثان��وى، خاص��ة  •
ب��ن الفتي��ات األك��ر س��نا.  

غالبا ما يعهد إىل النساء بأشكال ضعيفة من وظائف.  •
اهلدف 4: 

تقليل وفيات األطفال:
الغاية 4 - ألف:  

ختفي��ض مع��دل وفي��ات األطف��ال دون س��ن اخلامس��ة مبق��دار 
الثلث��ن ف��ى  الف��رتة م��ا ب��ن ١99٠ و 2٠١5 :

عل��ى الرغم من النمو الس��كانى، اخنفض ع��دد وفيات األطفال  •
دون س��ن اخلامس��ة ف��ى مجي��ع أحن��اء العامل م��ن ١2,4 مليون 
ف��ى ١99٠ إىل 6,9 ملي��ون ف��ى 2٠١١، مم��ا يعنى أن حاالت 
وفي��ات األطف��ال اخنفض��ت بزه��اء ١4٠٠٠ حال��ة يومي��ا. 

من��ذ ع��ام 2٠٠٠، س��اعدت لقاح��ات احلصب��ة عل��ى ختفيض  •
ع��دد الوفي��ات بأكث��ر م��ن ١٠ ملي��ون حال��ة وف��اة. 
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عل��ى الرغ��م م��ن التق��دم احمل��رز عل��ى الصعي��د العامل��ى  •
ف��ى احل��د م��ن وفي��ات األطف��ال، فهن��اك نس��بة متزاي��دة 
ف��ى وفي��ات األطف��ال ف��ى أفريقي��ا جن��وب الصح��راء حي��ث 
مي��وت واح��د م��ن كل عش��رة أطف��ال قب��ل س��ن اخلامس��ة. 

وف��ى ح��ن يرتاج��ع مع��دل الوفي��ات دون س��ن اخلامس��ة،  •
ف��إن نس��بة الوفي��ات الت��ى حت��دث خ��ال الش��هر األول بع��د 

ال��والدة يتزاي��د. 
احتم��االت وف��اة األطف��ال الذي��ن يول��دون ف��ى براث��ن الفق��ر  •

ت��كاد تك��ون ضعف��ى اولئ��ك الذي��ن يول��ودن ألس��ر أكث��ر ث��راء. 
أطف��ال األمه��ات املتعلمات - مبن فيه��ن األمهات احلاصات  •

عل��ى املرحل��ة االبتدائي��ة فق��ط ل - ه��م ف��رص أكثر ف��ى البقاء 
عل��ى قي��د احلي��اة م��ن أطف��ال األمه��ات غ��ر املتعلم��ات. 

اهلدف 5: 
حتسن الصحة النفاسية:

الغاية 5 - ألف:  
ختفي��ض مع��دل الوفي��ات النفاس��ية مبق��دار ثاث��ة أرب��اع ف��ى 

الف��رتة م��ا  ب��ن ١99٠ و 2٠١5 :
اخنفض��ت وفي��ات األمه��ات إىل النص��ف تقريب��ا من��ذ ع��ام  •

١99٠.  حي��ث وقع��ت م��ا يق��در بنح��و 287 أل��ف حال��ة 
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وف��اة ف��ى مجي��ع أحن��اء الع��امل ف��ى ع��ام 2٠١٠، وه��و 
م��ا يعن��ى اخنف��اض بنس��بة 47 ف��ى املائ��ة مقارن��ة بع��ام 
١99٠.  وأح��رزت مجي��ع املناط��ق تق��دم ولك��ن هن��اك حاج��ة 

للتدخ��ات املعجل��ة لتحقي��ق ه��ذه الغاي��ة. 
اخنف��ض مع��دل وفي��ات األمه��ات بنح��و الثلث��ن ف��ى ش��رق  •

آس��يا، وف��ى مش��ال أفريقي��ا وجن��وب آس��يا. 
يول��د م��ا يق��رب م��ن 5٠ ملي��ون طف��ل ف��ى مجي��ع أحن��اء  •

الع��امل ب��دون وج��ود رعاي��ة مدرب��ة. 
نس��بة وفي��ات األمه��ات ف��ى املناط��ق النامي��ة ال ي��زال أعل��ى  •

١5 م��رة من��ه ف��ى املناط��ق املتقدم��ة. 
ضاق��ت فج��وة خدم��ات الرعاي��ة املاه��رة أثن��اء ال��والدة ب��ن  •

املناط��ق الريفي��ة واحلضري��ة. 
الغاية 5 - باء:  

تعمي��م إتاح��ة خدمات الصح��ة اإلجنابية حبلول ع��ام 2٠١5 :
يتلق��ى مزي��د م��ن النس��اء رعاي��ة م��ا قب��ل ال��والدة.  وارتفع��ت  •

نس��بة تقدي��م تل��ك الن��وع م��ن الرعاي��ة م��ن 63 ف��ى املائ��ة ف��ى 
ع��ام ١99٠ إىل 8١ ف��ى املائة فى ع��ام 2٠١١ باملناطق النامية. 

نص��ف نس��اء املناط��ق النامي��ة يتلق��ى الرعاي��ة الصحي��ة  •
املوص��ى به��ا الت��ى حيتاج��ون إليه��ا. 
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اخنف��ض مع��دل ال��والدات ف��ى أوس��اط املراهق��ات ف��ى معظ��م  •
املناط��ق النامي��ة، إال أن التق��دم تباط��ئ. 

الزي��ادة اهلائل��ة الس��تخدام وس��ائل من��ع احلم��ل الت��ى  •
حدث��ت ف��ى ف��رتة ١99٠ مل حت��دث ف��ى ف��رتة 2٠٠٠

تلبي��ة احلاج��ة إىل تنظي��م األس��رة لع��دد أك��ر م��ن النس��اء  •
حي��دث بب��طء ، ولك��ن الطل��ب يتزاي��د بوت��رة س��ريعة. 

املس��اعدة اإلمنائي��ة الرمسي��ة لرعاي��ة الصح��ة اإلجنابي��ة  •
وتنظي��م األس��رة مل ت��زل منخفض��ة. 

اهلدف 6: 
مكافح��ة ف��روس نق��ص املناع��ة البش��رية/اإليدز واملاري��ا 

وغرهم��ا م��ن األم��راض:
الغاية 6 - ألف:   

وق��ف انتش��ار ف��روس نق��ص املناع��ة البش��رية/اإليدز حبل��ول 
ع��ام   2٠١5 وب��دء احنس��اره اعتب��ارا م��ن ذل��ك التاري��خ :

اإلصاب��ات اجلدي��دة بف��روس نق��ص املناع��ة البش��رية ف��ى  •
اخنف��اض ف��ى معظ��م املناط��ق. 

زي��ادة أع��داد املصاب��ن بف��روس نق��ص املناع��ة البش��رية  •
الذي��ن يعيش��ون أكث��ر م��ن أى وق��ت مض��ى )بس��بب اخنف��اض 
ع��دد الوفي��ات النامج��ة ع��ن اإلي��دز( واس��تمرار وق��وع ع��دد 
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كب��ر م��ن اإلصاب��ات اجلدي��دة مبع��دل 2. 5 ملي��ون إصاب��ة 
جدي��دة كل ع��ام. 

املعرف��ة الش��املة بش��أن انتق��ال ف��روس نق��ص املناع��ة  •
البش��رية ل��ك ت��زل منخفض��ة ف��ى أوس��اط الش��باب، إضاف��ة 

إىل اس��تخدام الواق��ى الذك��ري. 
زي��ادة ع��دد اليتام��ى ف��ى امل��دارس بس��بب اجله��ود املوس��عة  •

املبذول��ة للتخفي��ف م��ن أث��ر اإلي��دز. 
الغاية 6 - باء:    

تعمي��م إتاح��ة الع��اج م��ن ف��روس نق��ص املناع��ة البش��رية/
اإلي��دز  حبل��ول ع��ام 2٠١٠ جلمي��ع م��ن حيتاجون��ه:

ف��ى ح��ن مل حتق��ق الغاي��ة م��ع حل��ول ع��ام 2٠١١، إال أن  •
هن��اك زي��ادة ف��ى حص��ول األف��راد املصاب��ن بف��روس نق��ص 

املناع��ة البش��رية عل��ى الع��اج ف��ى مجي��ع املناط��ق. 
وف��ى نهاي��ة 2٠١١، تلق��ى 8 ملي��ون ش��خص ع��اج اإلي��دز  •

مبض��ادات الفروس��ات العكس��ية، وه��و م��ا يعن��ى زي��ادة 
قدره��ا أكث��ر م��ن ١,4 ملي��ون ش��خص مقارن��ة بكان��ون األول/ 

ديس��مر 2٠١٠. 
حبل��ول نهاي��ة ع��ام 2٠١١، أس��تطاع أح��د عش��ر بل��دا حتقيق  •

حصول اجلميع على العاج مبضادات الفروس��ات العكس��ية. 
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الغاية 6 - جيم:    
وق��ف انتش��ار املاري��ا وغره��ا م��ن األم��راض الرئيس��ية حبلول 

ع��ام   2٠١5 وب��دء احنس��ارها اعتب��ارا م��ن ذل��ك التاريخ :
اخنف��ض املع��دل املق��در العامل��ى لإلصاب��ة باملاري��ا بنس��بة  •

١7 ف��ى املائ��ة من��ذ ع��ام 2٠٠٠، واخنف��ض مع��دل الوفي��ات 
النامج��ة ع��ن املاري��ا بنس��بة 25 ف��ى املائ��ة. 

وف��ى خ��ال عش��ر س��نوات من��ذ ع��ام 2٠٠٠، اخنف��ض ع��دد  •
الوفي��ات النامج��ة ع��ن املاري��ا ب��� ١. ١ ملي��ون وف��اة. 

ش��هدت ال��دول الت��ى لديه��ا وس��ائل حمس��نة للتدخ��ل  •
ملكافح��ة املاري��ا تراجع��ا ف��ى مع��دالت وفي��ات األطف��ال 

بنح��و 2٠ ف��ى املائ��ة. 
نس��بة األطف��ال الذي��ن ينام��ون حت��ت  ناموس��يات معاجل��ة  •

مببي��دات احلش��رات أرتفع��ت بفض��ل زي��ادة التموي��ل. 
بفض��ل زي��ادة التموي��ل، ازداد ع��دد األطف��ال الذي��ن ينام��ون  •

حت��ت الناموس��يات املعاجل��ة مببي��دات احلش��رات ف��ى 
أفريقي��ا جن��وب الصح��راء الك��رى. 

أنق��ذ ع��اج م��رض الس��ل أرواح ح��واىل 2٠ ملي��ون ش��خص  •
ف��ى الف��رتة م��ا ب��ن ١995 و 2٠١١. 
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اهلدف 7: 
كفالة االستدامة البيئية:

الغاية 7 - ألف:  
  إدم��اج مب��ادئ التنمي��ة املس��تدامة ف��ى السياس��ات والرام��ج 

القطري��ة  واحنس��ار فق��دان امل��وارد البيئي��ة:
الغاب��ات ه��ى ش��بكة أم��ان الفق��راء، ولكنه��ا م��ا فتئ��ت  •

ختتف��ى مبع��دل ين��ذر باخلط��ر. 
م��ن ب��ن مجي��ع املناط��ق النامي��ة، ش��هدت أمري��كا اجلنوبي��ة  •

وأفريقي��ا أك��ر نس��بة خس��ائر ملناط��ق الغاب��ات ف��ى الف��رتة م��ا 
ب��ن 2٠٠٠ و 2٠١٠. 

زادت انبعاث��ات ثان��ى أكس��يد الكرب��ون العاملي��ة بنس��بة 46  •
ف��ى املائ��ة من��ذ ع��ام ١99٠. 

بروتوك��ول  • اعتم��اد  تل��ت  الت��ى   25 ال���  الس��نوات  ف��ى 
مونرتي��ال بش��أن امل��واد املس��تنفدة لطبق��ة األوزون، كان هن��اك 
اخنفاض��ا بنس��بة تزي��د عل��ى 98 ف��ى املائ��ة ف��ى اس��تهاك 

امل��واد املس��تنفدة ل��ألوزون. 
ف��ى ري��و + 2٠، مؤمت��ر األم��م املتح��دة للتنمي��ة املس��تدامة،  •

واف��ق زعم��اء الع��امل عل��ى اتفاقي��ة معنون��ة »املس��تقبل ال��ذى 
نبتغي��ه«، ووصل��ت قيم��ة التعه��دات املالي��ة )املخصص��ة 
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ملب��ادرات التنمي��ة املس��تدامة( إىل أكث��ر م��ن 5١3 ملي��ار دوالر. 
الغاية 7 - باء: 

احل��د بق��در ملم��وس م��ن مع��دل فق��دان التن��وع البيولوج��ى 
حبل��ول ع��ام   2٠١٠ : 

زادت نس��بة املس��احة احملمي��ة م��ن س��طح كوك��ب األرض،  •
وأرتفع��ت املس��احة احملمي��ة بنس��بة 58 ف��ى املائ��ة من��ذ ع��ام 

 .١99٠
تن��وع النم��و ف��ى املناط��ق احملمي��ة عل��ى امت��داد البل��دان  •

واألقالي��م، ومل تش��تمل كل املناط��ق احملمي��ة عل��ى مواق��ع 
رئيس��ية للتن��وع البيولوج��ي. 

حبل��ول ع��ام 2٠١٠، مثل��ت املناط��ق احملمي��ة ١2,7 ف��ى  •
املائ��ة م��ن مس��احة اليابس��ة ف��ى الع��امل و ١,6 ف��ى املائ��ة م��ن 

إمج��اىل مس��احة احمليط��ات. 
الغاية 7 - جيم: 

ختفي��ض نس��بة األش��خاص الذي��ن ال ميكنه��م احلص��ول 
باس��تمرار عل��ى  مي��اه الش��رب املأمون��ة وخدم��ات الص��رف 

إىل  النص��ف حبل��ول ع��ام 2٠١5 : الصح��ى األساس��ية 
حق��ق الع��امل اهل��دف املتمث��ل ف��ى ختفيض نس��بة األش��خاص  •

الذي��ن ال ميكنه��م الوص��ول إىل مص��ادر حمس��نة للمي��اه إىل 
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النص��ف خبم��س س��نوات قب��ل حل��ول املوع��د احمل��دد. 
ف��ى الف��رتة م��ا ب��ن ١99٠ و 2٠١٠، حصل أكثر م��ن مليارى  •

ش��خص الوص��ول على مصادر حمس��نة ملياه الش��رب. 
نس��بة الس��كان الذي��ن يس��تخدمون مص��ادر مي��اه حمس��نة  •

ارتفع��ت م��ن 76 ف��ى املائ��ة ف��ى ع��ام ١99٠ إىل 89 ف��ى 
املائ��ة ف��ى ع��ام 2٠١١ ال حيص��ل أكث��ر م��ن 4٠ ف��ى املائ��ة 
م��ن األف��راد - الذي��ن يعيش��ون ف��ى أفريقي��ا جن��وب الصح��راء 

الك��رى - عل��ى م��وارد حمس��نة ملي��اه الش��رب. 
ف��ى ع��ام 2٠١١، ظ��ل 768 ملي��ون ش��خص ب��دون مص��ادر 

حمس��نة ملي��اه الش��رب. 
اس��تطاع أكثر من 24 ألف ش��خص من الوصول يوميا إىل مرافق 
الص��رف الصح��ى احملس��نة ف��ى الف��رتة م��ا ب��ن ١99٠ و2٠١١. 
عل��ى الرغ��م م��ن التق��دم احمل��رز، مل ي��زل 2,5 ملي��ار ف��ى 
البل��دان النامي��ة يفتق��رون إىل مراف��ق الص��رف الصح��ى احملس��نة. 

الغاية 7 - دال:  
حتقي��ق حتس��ن كب��ر حبل��ول ع��ام 2٠2٠ ملعيش��ة م��ا ال يق��ل 

ع��ن ١٠٠  ملي��ون م��ن س��كان األحي��اء الفق��رة:
حقق��ت ه��ذه الغاي��ة ف��ى قب��ل حل��ول املوع��د النهائ��ى )ع��ام  •

2٠2٠( بوق��ت مبك��ر. 
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اخنفض��ت نس��بة س��كان احلض��ر املقيم��ن ف��ى أحي��اء فق��رة  •
ف��ى الع��امل النام��ى م��ن 39 ف��ى املائ��ة ف��ى ع��ام 2٠٠٠ إىل 
33 ف��ى املائ��ة ف��ى ع��ام 2٠١2.  ومتك��ن أكث��ر م��ن 2٠٠ 
ملي��ون م��ن ه��ؤالء الن��اس م��ن الوص��ول إىل مص��ادر حمس��نة 
للمي��اه ومراف��ق الص��رف الصح��ى احملس��نة، أو احلص��ول 
عل��ى مس��اكن دائم��ة أو قليل��ة االزدح��ام، وبالت��اىل مت جت��اوز 

اهل��دف اإلمنائ��ى لأللفي��ة. 
ع��اش 863 ملي��ون ش��خص ف��ى األحي��اء الفق��رة ف��ى ع��ام  •

2٠١2 مقارن��ة ب��� 65٠ ملي��ون ف��ى ع��ام ١99٠ و 76٠ مليون��ا 
ف��ى ع��ام 2٠٠٠. 

هدف 8: 
إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية:

الغاية 8 - ألف:  
  املض��ى ف��ى إقام��ة نظ��ام جت��ارى وم��اىل يتس��م باالنفت��اح 

والتقي��د  بالقواع��د والقابلي��ة للتنب��ؤ ب��ه وع��دم التميي��ز:
وعل��ى الرغ��م م��ن تعه��دات أعض��اء جمموع��ة العش��رين ملقاومة  •

اإلج��راءات احلمائي��ة الناجت��ة ع��ن األزم��ة املالي��ة العاملي��ة، 
قض��ى عل��ى نس��بة صغ��رة فق��ط م��ن القي��ود التجاري��ة الت��ى 
أدخل��ت من��ذ نهاي��ة ع��ام 2٠٠8.  وأث��رت اإلج��راءات 
احلمائي��ة املتخ��ذة حت��ى اآلن عل��ى م��ا يق��رب م��ن 3 ف��ى 
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املائ��ة م��ن التج��ارة العاملي��ة. 
الغاية 8 - باء:    

معاجلة االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منوا:
ظل��ت الرس��وم اجلمركي��ة الت��ى تفرضه��ا البل��دان املتقدم��ة  •

عل��ى منتج��ات البل��دان النامي��ة دون تغي��ر إىل ح��د كب��ر 
من��ذ ع��ام 2٠٠4، باس��تثناء املنتج��ات الزراعي��ة. 

اخنفض��ت املعون��ة الثنائي��ة املقدم��ة إىل أفريقي��ا جن��وب  •
الصح��راء الك��رى بنح��و ١ ف��ى املائ��ة ف��ى ع��ام 2٠١١. 

كان هن��اك بع��ض النج��اح ملب��ادرات ختفي��ف ع��بء الدي��ون  •
واحل��د م��ن الدي��ون اخلارجي��ة للبل��دان الفقرة املثقل��ة بالديون 
ولك��ن يبق��ى 2٠ بل��دا نامي��ا ف��ى خط��ر كب��ر لضائق��ة الديون. 

الغاية 8 - جيم:    
غ��ر  النامي��ة  للبل��دان  اخلاص��ة  االحتياج��ات  معاجل��ة 

النامي��ة: الصغ��رة  وال��دول  اجلزري��ة  الس��احلية 
اخنفض��ت املس��اعدات املقدم��ة إىل البل��دان النامي��ة غ��ر  •

الس��احلية ف��ى ع��ام 2٠١٠ للم��رة األوىل من��ذ عش��ر س��نوات، 
ف��ى ح��ن أن املس��اعدات لل��دول اجلزري��ة الصغ��رة النامي��ة 

زادت زي��ادة كب��رة. 



54

الغاية 8 - دال:     
املعاجلة الشاملة ملشاكل ديون البلدان النامية: 

األزم��ة  م��ن  الوق��ت  ف��ى ه��ذا  النامي��ة  البل��دان  جن��ت 
االقتصادي��ة لع��ام 2٠٠9 وع��ام 2٠١١ اخنفض��ت نس��بة الدي��ن إىل 
النات��ج احملل��ى اإلمج��اىل للعدي��د م��ن البل��دان النامي��ة.  وتبق��ى 
نق��اط الضع��ف.  وق��د يضع��ف النم��و البط��يء املتوق��ع ف��ى ع��ام 

2٠١2 و 2٠١3 نس��ب الدي��ون. 
الغاية 8 - هاء:   

  التع��اون م��ع ش��ركات املس��تحضرات الصيدالني��ة إلتاح��ة 
العقاق��ر  األساس��ية بأس��عار ميس��ورة ف��ى البل��دان النامي��ة:

زادت امل��وارد املتاح��ة - م��ن خ��ال بع��ض الصنادي��ق  •
التموي��ل الصحي��ة العاملي��ة ف��ى ع��ام 2٠١١ - لتوف��ر األدوي��ة 
األساس��ية اخلاص��ة بأم��راض حم��ددة، عل��ى الرغ��م م��ن 

االنكم��اش االقتص��ادى العامل��ي. 
كان هن��اك حتس��ن طفي��ف ف��ى الس��نوات األخ��رة ف��ى جمال  •

حتس��ن وف��رة وق��درة حتم��ل تكالي��ف األدوي��ة األساس��ية فى 
البل��دان النامية. 
الغاية 8 - واو:    

التع��اون م��ع القط��اع اخل��اص إلتاح��ة فوائ��د التكنولوجي��ات 
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اجلدي��دة،  وخباص��ة تكنولوجي��ا املعلوم��ات واالتص��االت:
77 ف��ى املائ��ة م��ن س��كان ال��دول املتقدم��ة ه��م من مس��تخدمى  •

اإلنرتن��ت، مقارن��ة ب��� 3١ ف��ى املائ��ة فق��ط م��ن س��كان ال��دول 
النامية. 

ع��دد االش��رتاكات اخللوي��ة املتنقل��ة ف��ى مجي��ع أحن��اء العامل  •
حبل��ول نهاي��ة ع��ام 2٠١١ بل��غ 6 ملي��ارات. 

رصد إيصال املعونة •
ُط��ّور إط��ار التنفي��ذ املتكام��ل لتس��جيل االلتزام��ات املالي��ة  •

والسياس��ية - لل��دول األعض��اء وأصح��اب املصلح��ة الدولي��ة 
ف��ى م��ا يتعل��ق باأله��داف اإلمنائي��ة لأللفي��ة - ورصده��ا.  

ولك��ن بانقض��اء الف��رتة وج��د أن الع��امل مل يلتف��ت لتل��ك 
األه��داف م��ع تزاي��د درج��ات ح��ررة األرض إىل واح��د و نص��ف 
درج��ة مئوي��ة ل��ذا ف��ى مؤمت��ر املن��اخ ف��ى باري��س 2٠١6 أق��روا 
الس��بعة عش��ر هدف��ا، و ه��م أكث��ر تفصي��ا م��ن الثماني��ة ف��ى 

الف��رتة م��ن 2٠١5 إىل 2٠3٠. 
األهداف اإلمنائية ملا بعد ٢٠١٥ :

ال للفقر.  إنهاء الفقر بكل أشكاله فى كل مكان. . ١
ال للج��وع.  إنه��اء اجل��وع، حتقي��ق األم��ن الغذائ��ى وحتس��ن . 2

التغذي��ة وتعزي��ز الزراعة املس��تدامة. 
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صح��ة جي��دة. ضم��ان حي��اة صحي��ة وتعزي��ز الرف��اه للجمي��ع . 3
م��ن مجي��ع األعم��ار. 

تعلي��م ذو ج��ودة. ضم��ان تعلي��م ذا ج��ودة ش��امل ومتس��اوى . 4
وتعزي��ز ف��رص تعل��م ط��وال العم��ر للجمي��ع. 

املس��اواة ب��ن اجلنس��ن حتقي��ق املس��اواة ب��ن اجلنس��ن . 5
ومتك��ن مجي��ع النس��اء والفتي��ات. 

مي��اه نظيف��ة وصحي��ة. ضم��ان الوف��رة واإلدارة املس��تدامة . 6
للمي��اه والصح��ة لل��كل. 

طاق��ة متج��ددة وبأس��عار معقول��ة.  ضم��ان احلص��ول عل��ى . 7
الطاق��ة احلديث��ة بأس��عار معقول��ة والت��ى ميك��ن االعتم��اد 

عليه��ا واملس��تدامة للجمي��ع. 
النم��و . 8 تعزي��ز  اقتصادي��ات.  واقتص��اد  جي��دة  وظائ��ف 

االقتص��ادى النام��ى والش��امل واملس��تدام والتوظي��ف الكام��ل 
واملنت��ج باإلضاف��ة إىل عم��ل الئ��ق للجمي��ع. 

بني��ة حتتي��ة مبتك��رة وجي��دة.  بن��اء بني��ة حتتي��ة مرن��ة . 9
وتعزي��ز التصني��ع الش��امل واملس��تدام وتعزي��ز االبت��كار. 

تقلي��ل ع��دم املس��اواة.  تقلي��ل ع��دم املس��اواة ف��ى داخ��ل . ١٠
ال��دول وم��ا ب��ن ال��دول وبعضه��ا البع��ض. 
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امل��دن واجملتمع��ات املس��تدامة.  جعل املدن واملس��توطنات . ١١
اإلنس��انية ش��املة وأمنة ومرنة ومس��تدامة. 

االس��تخدام املس��ئول للم��وارد. ضمان االس��تهاك املس��تدام . ١2
وأمن��اط اإلنتاج. 

التح��رك بس��بب املن��اخ.  التص��رف العاج��ل ملكافح��ة . ١3
التغ��ر املناخ��ى وتأثرات��ه. 

احمليط��ات املس��تدامة. االس��تخدام احمُلاف��ظ واملس��تدام . ١4
للمحيط��ات والبح��ار وامل��وارد البحري��ة للتنمي��ة املس��تدامة. 

االس��تخدام املس��تدام ل��ألرض.  محاي��ة واس��تعادة وتعزي��ز . ١5
االس��تخدام املس��تدام للنظ��م اإليكولوجي��ة األرضي��ة، إدارة 
الغاب��ات بص��ورة مس��تدامة ومكافح��ة التصح��ر ووق��ف تده��ور 

األراض��ى واس��تعادتها ووق��ف فق��دان التن��وع البيولوج��ي. 
الس��ام والعدال��ة.  تعزي��ز اجلمعي��ات امُلس��املة والش��املة . ١6

للتنمي��ة املس��تدامة، وتوف��ر احلص��ول عل��ى العدال��ة للجمي��ع 
وبن��اء مؤسس��ات فعال��ة وقابل��ة للمحاس��بة وش��املة عل��ى 

كاف��ة املس��تويات. 
الش��راكة م��ن أج��ل التنمي��ة املس��تدامة.  تقوي��ة وس��ائل . ١7

تنفي��ذ وإع��ادة تنش��يط الش��راكة العاملي��ة للتنمي��ة املس��تدامة. 
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و التأكي��د عل��ى ض��رورة ترس��يخ و تفعي��ل مفه��وم املس��ئولية 
اجملتمعي��ة ف��ى ايط��ار االولوي��ات للوض��ع الراه��ن م��ن خ��ال 

أي��زو 26٠٠٠ 
املسئولية اجملتمعية: 

كم��ا يعرفه��ا الكث��ر أنها ه��ى مس��اعدة الفق��راء و احملتاجن، 
و لك��ن ف��ى ظ��ل الصراع��ات املتس��ارعة عل��ى حتقي��ق األم��ن 
الغذائ��ى و املائ��ى م��ن خ��ال اإلدارة املس��تدامة للم��وارد الطبيعي��ة 
فق��د مت وض��ع أي��زو 26٠٠٠ للمس��ئولية اجملتمعية، ه��و عبارة عن 
إط��ار منهج��ى غ��ر مل��زم، و لك��ن يعط��ى توجيه��ات تضعن��ا على 
بداي��ة طري��ق التنمي��ة املس��تدامة، حي��ث مت تعري��ف املس��ئولية 
اجملتمعي��ة عل��ى أنه��ا دم��ج أه��داف التنمي��ة املس��تدامة ضم��ن 
خط��ط و اس��رتاتيجيات الدول��ة و منظم��ات اجملتم��ع املدن��ى 
و رج��ال األعم��ال و ذل��ك م��ن خ��ال جمموع��ة م��ن املب��ادئ 
و ه��ى الش��فافية وااللت��زام بالقوان��ن و اخلض��وع للمس��اءلة و 
اح��رتام مص��احل األط��راف املعني��ة و اح��رتام معاي��ر الس��لوك 
الدولي��ة و اح��رتام حق��وق اإلنس��ان، حي��ث يت��م قي��اس م��دى 
كف��اءة املؤسس��ات أو اجلمعي��ات األهلي��ة أو رج��ال األعم��ال ف��ى 
حتقي��ق تل��ك املب��ادئ م��ن خ��ال تقاري��ر االس��تدامة أو الش��فافية 
الت��ى أقرته��ا املب��ادرة العاملي��ة لتقاري��ر االس��تدامة حي��ث يت��م 
قي��اس األداء االقتص��ادى و البيئ��ى و االجتماع��ى و احلوكم��ة 
املؤسس��ية مم��ا يع��ود عل��ى تل��ك القطاع��ات بالنف��ع ف��ى حتس��ن 
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نظ��م اإلدارة و الق��درة عل��ى حتدي��د األه��داف و نق��اط الق��وة و 
الضع��ف و حتس��ن الس��معة و اكتس��اب ثق��ة و اح��رتام األط��راف 
املعني��ة و اجت��ذاب التموي��ل و حتقي��ق التنافس��ية و الري��ادة و 
م��ن املواضي��ع الت��ى يتناوهل��ا أي��زو 26٠٠٠ احلوكم��ة املؤسس��ية 
و ممارس��ات العم��ل و ممارس��ات التش��غيل و قضاي��ا املس��تهلك 
و تنمي��ة امل��وارد الطبيعي��ة و حق��وق اإلنس��ان، ل��ذا يهت��م الع��امل 
اآلن بالتعري��ف باملس��ئولية اجملتمعي��ة و كيفي��ة تطبيقه��ا ل��كل 
أف��راد و مؤسس��ات اجملتم��ع حي��ث إنه��ا الق��وى الدافع��ة لعجل��ة 
التنمي��ة و حتقي��ق االس��تدامة م��ن خ��ال فه��م الش��عوب لتل��ك 
املفاهي��م و تبن��ى منظم��ات اجملتم��ع املدن��ى للقضاي��ا املعاص��رة 
و حماول��ة توصيله��ا و ادراك رج��ال األعم��ال الهمي��ة مواردن��ا 
الطبيعي��ة حي��ث إن املنظم��ات العاملي��ة للبيئ��ة ه��ى مجعي��ات 
أهلي��ة تبن��ت قضي��ة وعمل��ت عل��ى تطبيقه��ا و رج��ال األعم��ال 
ه��م م��ن اقرتح��وا مفه��وم التنمي��ة املس��تدامة و االقتص��اد األخض��ر 

عل��ى اجلمعي��ة العمومي��ة لألم��م املتح��دة.  
أدوات قياس مبدأ التنمية املستدامة: 

من��ذ إق��رار مب��دأ التنمي��ة املس��تدامة بأهدافه��ا و قي��ام الع��امل 
بتطبيق��ه ب��دأ التفك��ر ف��ى ابت��كار مؤش��رات إحصائي��ة و نظ��م 
اقتصادي��ة حماس��بية لتقيي��م م��دى تق��دم ال��دول ف��ى حتقي��ق تل��ك 

األه��داف ل��ذا فق��د مت وض��ع:
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املؤرشات اإلحصائية :
البصمة الكربونية.  

البصمة املائية.  

البصمة البيئية.  
النظم االقتصادية املحاسبية: 

االقتصاد األخرض واملحاسبة البيئية اخلرضاء.  
االقتصاد األزرق.  
االقتصاد الدوار.  

حي��ث إن ه��دف األم��م املتح��دة ف��ى تطبي��ق مب��دا االس��تدامة 
مل يك��ن به��دف تطبيقه��ا بش��كل ف��ردى، و لك��ن حتوي��ل املب��دا 
إىل خط��ط اس��رتاتيجية يطبقه��ا متخ��ذى الق��رار من خ��ال أدوات 
القي��اس لس��رعة اخت��اذ الق��رارات الت��ى حت��د م��ن تغ��رات املن��اخ 
و تقل��ل الصراع��ات الدائ��رة عل��ى امل��وارد الطبيعي��ة حي��ث إنن��ا 
ف��ى ص��راع م��ع الزم��ن لتأم��ن اس��تمرار اجلن��س البش��رى كم��ا 
ذك��ر مؤمت��ر تغ��رات املن��اخ 2٠١6 ف��ى باري��س حافظ��وا عل��ى 

اجلن��س البش��رى م��ن االنق��راض.  



61

املؤشرات اإلحصائية: 
البصمة البيئية: 

من��ذ ع��ام ١97٠ حي��ث ب��دأ حت��ول العاق��ة ب��ن اإلنس��ان و 
الطبيع��ة م��ن تكافلي��ة إىل ص��راع للبق��اء، و حت��ى مت التصدي��ق 
عل��ى مب��دأ التنمي��ة املس��تدامة ع��ام ١992 كان يص��در كتاب��ا كل 
عام��ن ص��ادرا ع��ن الصن��دوق العامل��ى حلماي��ة الطبيع��ة باس��م 
الكوك��ب احل��ى ي��درس تأث��ر النش��اط البش��رى عل��ى احملي��ط 
التأث��ر  امت��داد  احلي��وى مبختل��ف مكونات��ه حي��ث وج��د 
الس��لبى للبش��ر عل��ى حميطه��م احلي��وى فب��دال م��ن التفك��ر 
ف��ى تقيي��م التأث��ر عل��ى م��ورد واح��د توج��ب إجي��اد مؤش��ر 
احصائ��ى مرك��ب يعط��ى دالالت ع��ن تأث��ر النش��اط البش��رى 
عل��ى موارده��م فب��دأ علم��اء م��ن جامع��ة كلومبي��ا بقي��اس مس��احة 
األرض املطلوب��ة لتزوي��د الس��كان مبوارده��م بن��اء عل��ى مع��دالت 
االس��تهاك و املس��احة املطلوب��ة المتص��اص نفايته��م م��ن خ��ال 
خم��ازن الكرب��ون الطبيعي��ة الغاب��ات و البيئ��ة البحري��ة حي��ث 
أوض��ح تقري��ر الصن��دوق العامل��ى حلماي��ة الطبيع��ة ع��ام 2٠٠6 
أن مس��توى اس��تهاك س��كان الكوك��ب األزرق ملوارده��م يف��وق 
ق��درة األرض عل��ى جتدي��د نفس��ها مبق��دار 3٠% ، وذل��ك ف��ى 
الف��رتة م��ن يناي��ر حت��ى ١9 أكتوب��ر حي��ث حتت��اج الطبيع��ة ع��ام 
لتجدي��د موارده��ا و لس��د ه��ذا العج��ز جي��ب ختفي��ض مع��دالت 
االس��تهاك خاص��ة م��ن الوق��ود األحف��ورى و مضاعف��ة إنت��اج 
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طاق��ة م��ن اهل��واء 5٠ م��رة و م��ن الش��مس 7٠٠ م��رة.  
و ف��ى نف��س الوق��ت قي��ام معه��د فورت��ال األملان��ى للبيئ��ة و 
املن��اخ بدراس��ة ختض��ر الش��مال و الت��ى أوضح��ت كيفي��ة انتق��ال 
اجملتمع��ات األوروبي��ة إىل االس��تدامة م��ن خ��ال تقلي��ل امللوث��ات 
الناجت��ة ع��ن النش��اط االقتص��ادى م��ن خ��ال دراس��ة دورة حي��اة 
املنتج��ات م��ن كونه��ا م��ادة خ��ام م��رورا بعملي��ات اإلنت��اج و 
االس��تهاك حت��ى تصب��ح خمل��ف و كيفي��ة التخل��ص من��ه حي��ث 
حقق��ت اوروب��ا الغربي��ة جناح��ا ملحوظ��ا و م��ن هن��ا ظه��ر مؤش��ر 
احصائ��ى مس��ى البصم��ة البيئي��ة أو بصم��ة االس��تهاك أو بصم��ة 
الق��دم و الت��ى مت تعري��ف بأنه��ا تقي��س املس��احة م��ن األرض 
و املي��اه املنتج��ة بيولوجي��ا و الت��ى يس��تخدمها ف��رد أو مدين��ة 
أو دول��ة إلنت��اج موارده��م و اس��تيعاب الكرب��ون وفق��ا للتقني��ات 
احلديث��ة و مت تعري��ف امل��وارد الطبيعي��ة أو الق��درة البيلوجي��ة 
انه��ا ق��درة النظ��م االيكلوجي��ة عل��ى إنت��اج م��واد بيولوجي��ة 
مفي��دة و اس��تيعاب الكرب��ون النات��ج ع��ن النش��اط البش��رى ل��ذا 
فالبصم��ة البيئي��ة تعتم��د ف��ى قياس��ها عل��ى ع��دد الس��كان و 
كمي��ة االس��تهاك و كثاف��ة النفاي��ات و يعتم��د قي��اس الق��درة 
البيلوجي��ة عل��ى مق��دار املس��احة املنتج��ة و مق��دار إنتاجه��ا 
مقاس��ا باهلكت��ار العامل��ى للف��رد ف��ى الس��نة و بالت��اىل نس��تنتج ان 
البصم��ة البيئي��ة ه��ى مقارن��ة ب��ن كمي��ة امل��وارد املتاح��ة و كمي��ة 
االس��تهاك م��ع خف��ض امللوث��ات ليظه��ر لن��ا مفه��وم جدي��د ه��و 
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العج��ز األيكولوج��ى أو البيئ��ى، و ه��و عب��ارة ع��ن ط��رح البصم��ة 
البيئي��ة م��ن الق��درة البيلوجي��ة ليت��م تقس��يم الع��امل إىل قس��من 
هم��ا دول مدين��ة للبيئ��ة أى بصمته��ا البيئي��ة أو اس��تهاكها أعلى 
م��ن موارده��ا أو قدرته��ا البيولوجي��ة و دول دائن��ة للبيئ��ة وه��ى 
العك��س حي��ث تقي��س كا م��ن األراض��ى الزراعي��ة و املراع��ى و 
األمس��اك و الغاب��ات و األراض��ى املبني��ة و الكرب��ون حي��ث إن 
مفه��وم الكرب��ون هن��ا لي��س انبعاث��ات أو البصم��ة الكربوني��ة، 
ولك��ن يعن��ى مس��احة خم��ازن الكرب��ون الطبيعي��ة وه��ى البيئ��ة 
البحري��ة و الغاب��ات الق��ادرة عل��ى امتص��اص انبعاث��ات الكرب��ون 
خلف��ض مع��دالت التل��وث، م��ن ه��ذا املنطل��ق فق��د ح��ددت 
الش��بكة العاملي��ة للبصم��ة معي��ار عامل��ى للبصم��ة البيئي��ة و ه��و 
84. 2 هكت��ار عامل��ى للف��رد و الق��درة البيلوجي��ة 73. ١هكت��ار 
عامل��ى للف��رد و أوضح��ت أن 74% م��ن دول الع��امل مدي��ن للبيئ��ة و 
أن االس��تهاك زاد ثاث��ة أضع��اف ف��ى األربع��ن عام��ا املاضي��ة، 
و حنت��اج إىل ضع��ف مس��احة كوكبن��ا لنكف��ى اس��تهاكنا، وأن 
امل��دن الك��رى تس��تهلك ح��واىل م��ن 6٠ إىل 8٠ % م��ن مواردن��ا 
الطبيعي��ة و تنت��ج نص��ف خملف��ات الع��امل و أن البصم��ة الكربونية 
احتل��ت 6٠% م��ن البصم��ة البيئي��ة و ع��دد 7 م��دن م��ن كل 8 
م��دن تستنش��ق ه��واء مل��وث و ثل��ث إنت��اج الع��امل م��ن الغ��ذاء 
يفق��د حي��ث تق��در خملف��ات الطع��ام ف��ى ال��دول املتقدم��ة 222 
ملي��ون ط��ن، و جت��اوز اس��تهاك الع��امل ق��درة اجمل��ال احلي��وى 
عل��ى جتدي��د نفس��ة مبق��دار 8٠% م��ا يس��مى بالتع��دى عل��ى 
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الطبيع��ة و من��و اقتص��ادى ف��ى 5٠ دول��ة عل��ى حس��اب تدم��ر 
موارده��ا الطبيعي��ة، وذل��ك طبق��ا لتقري��ر الش��بكة العاملي��ة للبصم��ة 
ع��ام 2٠١3، وم��ن ذل��ك التقري��ر نس��تنتج أن حس��اب بصم��ة 
االس��تهاك يت��م حس��ابها م��ن خ��ال ط��رح كمي��ة الص��ادرات م��ن 
ال��واردات مضروب��ة فى كمية اإلنتاج، ف��إذا زادت كمية الصادرات 
ع��ن ال��واردات، فالدول��ة عنده��ا اكتف��اء ذات��ى م��ن موارده��ا و 
تعم��ل عل��ى اإلدارة املس��تدامة لنل��ك امل��وارد و العك��س صحي��ح.  

تقرير املنتدى العربى للبيئة و التنمية 2012:
املنت��دى العرب��ى للبيئ��ة و التنمي��ة أص��در تقري��ره اخلام��س 
بعن��وان البيئ��ة العربي��ة و خي��ارات البق��اء البصم��ة البيئي��ة 
للبل��دان العربي��ة ف��ى الف��رتة م��ن ١96١ إىل 2٠٠8 عل��ى ال��دول 

األعض��اء ف��ى جامع��ة ال��دول العربي��ة حي��ث أوض��ح: 
الوط��ن العرب��ى املمت��د من احمليط إىل اخلليج مبس��احة يابس��ة . ١

١3,8 ملي��ون ك��م2 و مس��احة البح��ار 2٠٠ مي��ل حب��رى. 
بل��غ ع��دد س��كان الوطن العرب��ى فى 2٠١٠ 357 مليون نس��مة . 2

م��ع العل��م ان ف��ى ع��ام ١96٠ كان أقل من 2٠٠مليون نس��مة. 
ارتف��اع ع��دد س��كان امل��دن م��ن 38% ف��ى ١97٠ إىل %55 . 3

ف��ى 2٠١٠. 
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ب��دأ العج��ز من��ذ ع��ام ١979 حي��ث ارتف��ع مس��توى البصم��ة . 4
البيئي��ة ع��ام ١96١ م��ن ١,2 إىل 2,١ هكت��ار أى بنس��بة %78 

حي��ث ارتف��ع ع��دد الس��كان 3,5 م��رة.  
اخنف��ض مع��دل الق��درة البيولوجي��ة 6٠% خ��ال 5٠عام��ا م��ن . 5

2. 2 هكت��ار إىل ٠,9 هكت��ار.  
ارتف��اع البصم��ة الكربوني��ة إىل 4,١ ط��ن أى ح��واىل 45% م��ن . 6

البصم��ة البيئي��ة.  
العنص��ر األك��ر من القدرة البيولوجية عامليا هو الغابات و تبلغ . 7

43%.  أما فى الدول العربية فإن األراضى الزراعية تبلغ %32.  
تده��ور األراض��ى الزراعي��ة بنس��بة 34% و األراض��ى املروي��ة . 8

مبي��اه املط��ر بنس��بة 67% و املراع��ى بنس��بة 83% واخنف��اض 
كف��اة ال��رى بنس��بة %4٠.  

حص��ة الف��رد م��ن املي��اه العذب��ة أق��ل م��ن 84٠ م3 ف��ى الس��نة . 9
م��ا يش��كل ١2% م��ن املع��دل العامل��ى البال��غ 7٠٠٠ م3. 

تستنفذ الزراعة حواىل 85% سنويا من املوارد املائية.  . ١٠
بل��غ إمج��اىل البصم��ة املائي��ة الس��نوية م��ن 96اىل 2٠٠5 . ١١

325جيج��ا م��رت مكع��ب حي��ث بل��غ: 
معدل املياه اخلضراء فى الدول العربية %56.  •
معدل املياه الزرقاء فى الدول العربية %28.   •
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معدل املياه الرمادية فى الدول العربية ١6%.   •
اخنف��اض ف��ى مع��دل هطول األمط��ار بنس��بة 25% و زيادة . ١2

ف��ى التبخ��ر بنس��بة 25% و إخنفاض احملاصي��ل املعتمدة على 
مي��اه املط��ر بنس��بة 2٠% و ١8٠٠٠ ك��م م��ن املناطق الس��احلية 
مه��ددة بالغ��رق ذل��ك نتيج��ة إلرتف��اع البصم��ة الكربوني��ة.  

زي��ادة ف��ى تول��د النفاي��ات الصلبةحي��ث بلغ��ت١5٠ . ١3
ملي��ون ط��ن س��نوى م��ع قل��ة نيب��ة إع��ادة التدوي��ر ع��ن %5. 

تق��در كلف��ة التده��ور البيئ��ى الس��نوى بنح��و 95 بلي��ون . ١4
دوالر اى 5% م��ن إمج��اىل النات��ج احملل��ى ف��ى ع��ام 2٠١٠ 

 توصيات املؤمتر :
ــر عل��ى م��ا ذك��ره تقري��ر »أف��د« م��ن أن  ــق املؤمت 1( واف
أس��اس البق��اء االقتص��ادى ف��ى الع��امل العرب��ى يكم��ن ف��ى تنمي��ة 
عقاني��ة ومس��تدامة للم��وارد الطبيعي��ة ف��ى املنطق��ة، وف��ى تع��اون 

اقتص��ادى إقليم��ى ق��وى. 
وتش��ر نتائ��ج التقري��ر إىل أن غالبي��ة البل��دان العربي��ة تعان��ى 
عج��زاً ف��ى امل��وارد املتج��ددة، حي��ث الفج��وة ب��ن الطل��ب عل��ى 
اخلدم��ات اإليكولوجي��ة واإلم��دادات احمللي��ة يتس��ع، معرض��اً 
املنطق��ة لقي��ود اقتصادي��ة واجتماعي��ة وبيوفيزيائي��ة.  ووافق املؤمتر 
أيًض��ا عل��ى دع��وة التقري��ر إىل دم��ج احلس��ابات اإليكولوجي��ة ف��ى 
اخلط��ط االقتصادي��ة واىل إع��ادة نظ��ر جذري��ة ف��ى مس��توى من��و 
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النات��ج احملل��ى اإلمج��اىل ال��ازم لبل��وغ مس��توى كاف م��ن التق��دم 
والرف��اه احلقيقي��ن.  ولتحقي��ق أم��ن اقتص��ادى واجتماع��ى وس��ّد 
العج��ز ف��ى امل��وارد، ينبغ��ى عل��ى البل��دان العربي��ة إقام��ة رواب��ط 
جتارية ذات فوائد مش��رتكة ومس��تدامة.  فأى بلد عربى ال ميكنه 
تطوي��ر اقتص��اده مبع��زل عل��ى البلدان األخ��رى، كم��ا ال ميكنه أن 
يك��ون مكتفي��اً ذاتي��اً باخلدم��ات اإليكولوجي��ة الداعم��ة للحي��اة. 

2(  يدعو املؤمتر احلكومات العربية اىل:
أ. تروي��ج مفه��وم احلس��ابات اإليكولوجي��ة ف��ى التخطي��ط 
االقتص��ادى وتش��جيع صانع��ى الق��رار احلكومي��ن عل��ى األخ��ذ 
ف��ى االعتب��ار اس��تهاك امل��وارد املتج��ددة الوطني��ة وتوافره��ا 
ودميوغرافي��ات الس��كان عن��د ختصي��ص تدفق��ات مالي��ة للتنمي��ة 

والتج��ارة واالس��تثمار. 
ب. ختفي��ض البصم��ة البيئي��ة وتعزي��ز الق��درة البيولوجي��ة م��ن 
خ��ال تنفي��ذ مش��اريع طويل��ة األج��ل لتأهي��ل وجتدي��د األراض��ى 
املتده��ورة وطبق��ات املي��اه اجلوفي��ة املس��تنَزَفة ومصائ��د األمس��اك 
املتناقص��ة. وجي��ب أال يتع��دى اس��تهاك امل��وارد املتج��ددة مع��دل 
جتدده��ا. وجي��ب أال يزي��د تولي��د امللوث��ات والنفاي��ات عل��ى 
مع��دل ق��درة احملي��ط احلي��وى عل��ى اس��تيعابها وإع��ادة تدويره��ا. 
ج . تطوي��ر اس��رتاتيجيات وطني��ة لتحس��ن كف��اءة حتوي��ل 
امل��وارد إىل منتج��ات نهائي��ة، وف��ى نف��س الوق��ت تقلي��ل تولي��د 
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النفاي��ات، م��ع إعط��اء أولوي��ة لزي��ادة إنتاجي��ة الطاق��ة واألراض��ى 
الزراعي��ة وم��وارد املي��اه إىل أقص��ى ح��د. 

د. اس��تثمار ج��زء ه��ام م��ن الدخ��ل احل��اىل م��ن امل��وارد 
النفطي��ة احمل��دودة ف��ى املنطق��ة ف��ى بن��اء ق��درة بش��رية م��ن 
خ��ال التعلي��م، وقاع��دة علمي��ة وتكنولوجي��ة ف��ى أحن��اء املنطقة، 
وبني��ة حتتي��ة قوي��ة لألحب��اث والتنمي��ة، ترك��ز عل��ى احلاج��ات 

احمللي��ة وجم��االت التنمي��ة اخلض��راء. 
ه���. اس��تبدال أمن��اط احلضرن��ة احلالي��ة بنم��اذج قائم��ة 
عل��ى مب��ادئ أكث��ر صداق��ة للبيئ��ة وأكث��ر تناغم��اً م��ع ال��دورات 
املناخي��ة واملائي��ة ف��ى املنطق��ة.  وعل��ى املخطط��ن ف��ى البل��دان 
العربي��ة االلت��زام بتحقي��ق مس��تويات أعل��ى م��ن التنمي��ة الريفي��ة 

واحلضري��ة املس��تدامة. 
و. إع��ادة النظ��ر بش��كل ج��ذرى ف��ى هيكلي��ات التنمي��ة 
االقتصادي��ة احلالي��ة للتح��ول إىل اقتص��اد قائ��م عل��ى املعرف��ة 
اخلض��راء وإعط��اء أولوي��ة أعل��ى لأله��داف االجتماعي��ة والبيئي��ة.  
وه��ذا يس��تلزم إب��داء إلت��زام ق��وى جبع��ل النش��اطات االس��تهاكية 
االقتصادي��ة متائم��ة م��ع تواف��ر امل��وارد وبتنويع اقتص��ادى كبديل 
ع��ن اقتص��اد قائ��م عل��ى االس��تهاك وكثيف االس��تخدام للم��وارد. 
ز. االلت��زام بتخفي��ض الفق��ر ف��ى البل��دان العربي��ة املنخفض��ة 

الدخ��ل م��ن دون التس��بب ببصم��ة بيئي��ة عالي��ة. 
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ح. إط��اق مح��ات توعي��ة مس��تمرة للمس��اعدة فى فه��م مفهوم 
البصم��ة البيئي��ة، واحل��ث عل��ى تغي��رات س��لوكية ف��ى أمن��اط 

االس��تهاك، خصوص��اً ل��دى الش��باب، والش��راء واالس��تثمار. 
3( يدعــو املؤمتــر احلكوم��ات العربي��ة إىل االلت��زام بتحوي��ل 
قط��اع الطاق��ة ليصب��ح أكث��ر اس��تدامة وإنصاف��اً.  وتتطل��ب 
اخلي��ارات املتعلق��ة بقط��اع طاق��ة مس��تدامة م��ن احلكوم��ات 

العربي��ة م��ا يأت��ي:
أ. تبن��ى اس��رتاتيجيات لتحس��ن كف��اءة الطاق��ة ف��ى قطاع��ات 
البن��اء والنق��ل والصناع��ة، وزي��ادة حص��ة الطاق��ة املتج��ددة ف��ى 
مزي��ج الطاق��ة، ونش��ر تكنولوجي��ات الطاق��ة املتج��ددة ف��ى املناطق 
الريفي��ة والنائي��ة، وحتس��ن إدارة نوعي��ة اهل��واء م��ن خ��ال 
التخطي��ط احلض��رى واس��تخدام األراضى على حنو أكثر اس��تدامة. 
ب. تنفي��ذ آلي��ات متوي��ل خاق��ة مث��ل الق��روض الصغ��رة 
والدع��م امل��اىل احمل��دد األه��داف م��ن أج��ل متك��ن فق��راء 
األري��اف م��ن احلص��ول إىل خدم��ات طاق��ة معقول��ة الكلف��ة 

وموثوق��ة ومتج��ددة ومأمون��ة. 
ج. زي��ادة مص��ادر الطاق��ة املتج��ددة م��ن خ��ال دع��م تطوي��ر 
التكنولوجي��ات وامله��ارات البش��رية املرتبط��ة به��ا ف��ى حتدي��د 
مص��ادر مع��دات الطاق��ة املتج��ددة وتس��ويقها وتركيبه��ا وتش��غيلها 

وصيانته��ا وخدمته��ا. 
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د. تطبي��ق مزي��ج م��ن املب��ادرات لتذلي��ل احلواج��ز الس��وقية 
الس��عرية وغ��ر الس��عرية القائم��ة أم��ام كف��اءة الطاق��ة م��ن خ��ال 

اعتم��اد حواف��ز وبرام��ج بطاق��ات بياني��ة ومعاي��ر. 
ه���. ضم��ان اعتب��ار املي��اه وإنت��اج الطاق��ة عل��ى عاق��ة 
متبادل��ة، باالرتب��اط م��ع خط��ط لتخفي��ف آث��ار تغ��ر املن��اخ 
والتكي��ف معه��ا م��ن أج��ل إجي��اد انس��جام ب��ن سياس��ات املي��اه 

والطاق��ة والزراع��ة واملن��اخ. 
4( يدعــو املؤمتــر احلكوم��ات العربي��ة إىل تنفي��ذ إط��ار 
اس��رتاتيجى ملمارس��ات زراعي��ة موصل��ة إىل اس��تخدام كف��وء 
ومس��تدام ملوج��ودات األراض��ى واملي��اه ضم��ن قدرته��ا عل��ى 
توف��ر بضائ��ع وخدم��ات إيكولوجي��ة وف��ق املعاي��ر االقتصادي��ة 
واالجتماعي��ة والبيئي��ة. وتتطل��ب اخلي��ارات املتعلق��ة ببل��وغ األمن 

الغذائ��ى واملائ��ى م��ن احلكوم��ات العربي��ة م��ا يأت��ي:
أ.  حتقي��ق ت��وازن ب��ن الق��درة البيولوجي��ة الزراعي��ة والبصم��ة 
البيئي��ة واحلف��اظ علي��ه. وجي��ب تروي��ج ودع��م الط��رق الزراعي��ة 
اإليكولوجي��ة اجلدي��دة، الواقي��ة للرتب��ة واألراض��ى واملي��اه، مث��ل 
الزراع��ة العضوي��ة واحلمائي��ة، لتخفي��ف العوام��ل اخلارجي��ة 

البيئي��ة الزراعي��ة وأث��ر تغ��ر املن��اخ. 
ب .  حتس��ن كف��اءة ال��رى م��ن خ��ال تأهيل نظم نق��ل املياه، 
وتطبيق��ات داخ��ل امل��زارع باس��تخدام تقني��ات ال��رى احلديث��ة 
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وط��رق التوف��ر ف��ى املي��اه وبتعزي��ز م��وارد املي��اه التقليدي��ة م��ن 
خ��ال تطوي��ر م��وارد غ��ر تقليدي��ة. 

ج. زي��ادة إنتاجي��ة احملاصي��ل الت��ى ترويه��ا مي��اه األمط��ار 
م��ن خ��ال تكثي��ف االس��تثمار ف��ى البح��ث والتطوي��ر الزراع��ى 
للتوص��ل إىل اخللي��ط األمث��ل م��ن املنتج��ات وتطوي��ر أن��واع ب��ذور 
عالي��ة اإلنت��اج وحماصي��ل مقاوم��ة للملوح��ة وق��ادرة عل��ى حتم��ل 

اجلف��اف. 
د. تعبئ��ة امل��وارد لتموي��ل االس��تثمارات الزراعي��ة القائم��ة 
عل��ى دراس��ات اجل��دوى اجلي��دة االع��داد، الت��ى ال تأخ��ذ ف��ى 
االعتب��ار اجلوان��ب املتعلق��ة باإلنت��اج فق��ط، ب��ل أيًض��ا مراف��ق 

ساس��ل القيم��ة املضاف��ة مث��ل النق��ل والتخزي��ن والتوزي��ع. 
ه��� إقام��ة عاق��ات جتاري��ة مس��تدامة م��ع بل��دان إقليمية وغر 
إقليمي��ة، تدعمه��ا اس��تثمارات منس��قة وسياس��ات متناغم��ة، بغية 
تس��هيل االجت��ار بالس��لع الغذائي��ة واملي��اه اإلفرتاضي��ة بن��اء عل��ى 

فوائ��د منصفة ومش��رتكة. 
5(  يدعــو املؤمتــر صناديــق التنميــة واملؤسس��ات املصرفي��ة 
إىل اعتم��اد مب��ادئ احلس��ابات اإليكولوجي��ة عن��د تقيي��م اهلب��ات 

وبرام��ج الق��روض
نتيج��ة ألهمي��ة نتائ��ج حس��ابات البصم��ة البيئي��ة فق��د مت 
وض��ع نتائجه��ا ف��ى مقارن��ة م��ع املؤش��رات االقتصادي��ة مث��ل 
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مؤش��ر التنمي��ة البش��رية والس��عادة و األداء البيئ��ى؛ حي��ث إن 
ارتف��اع أح��د املؤش��رات م��ع ارتف��اع بصمتن��ا البيئي��ة يعن��ى تدهور 
مواردن��ا و ع��دم الق��درة عل��ى حتقي��ق االس��تدامة، ولك��ن ارتف��اع 
أ���حد املؤش��رات م��ع خف��ض بصمتن��ا البيئي��ة و رف��ع قدرتن��ا 
البيلوجي��ة يعن��ى الق��درة عل��ى حتقي��ق اس��تدامة مواردن��ا و 

بالت��اىل حتقي��ق تنمي��ة مس��تدامة. 
منو اقتصادى + موارد طبيعية = ١
منو اقتصادى - موارد طبيعية = ٠

البصمة املائية: 
تعان��ى منطق��ة الش��رق األوس��ط من ش��ح و ن��درة املي��اه و مهددة 
بفق��ر مائ��ى نتيج��ة ل��إلدارة غ��ر املس��تدامة لذل��ك امل��ورد ل��ذا 
وضع��ت األم��م املتح��دة نظام��ا إحصائي��ا ف��ى ع��ام 2٠٠4 لتقدي��ر 
كمي��ة املي��اه الصاحل��ة لاس��تخدام مقارن��ة باملي��اه امللوث��ة حي��ث 
قس��مت املي��اه إىل ث��اث: مي��اه زرق��اء و ه��ى مي��اه الش��رب، و 
مي��اه خض��راء و ه��ى مي��اه املط��ر أى جي��ب اخت��زان مي��اه األمط��ار 
و فصل��ت املي��اه املس��تخدمة ف��ى الصناع��ة أو الزراع��ة وامسته��ا 
املي��اه االفرتاضي��ة أو التخيلي��ة حي��ث إن املع��دل العامل��ى للفق��ر 

املائ��ى ه��و ١٠٠٠، م��رت مكع��ب للف��رد ف��ى الس��نة.  
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املؤشرات االقتصادية احملاسبية: 
االقتصاد الدوار: 

يعتم��د عل��ى نش��ر املب��دأ البيئ��ى العامل��ى خف��ض امللوث��ات و 
إع��ادة االس��تخدام و إع��ادة التدوي��ر حي��ث إن إع��ادة التدوي��ر 
اس��تثمار أخض��ر وذل��ك بس��بب أن كل رط��ل يع��اد تدوي��ره م��ن 
جراك��ن الل��ن الباس��تيك رق��م 2 توف��ر طاق��ة تكف��ى ل��� 3٠٠٠ 

  .3A بطاري��ة م��ن الن��وع
يوف��ر طاق��ة كهربي��ة تكف��ى لتش��غيل تليفيزي��ون مل��دة 3  •

أس��ابيع و جه��از كمبيوت��ر مل��دة ش��هر.  
إع��ادة تدوي��ر ملي��ون تليف��ون حممول ينتج عنه��ا 275 ك فضة  •

& 25 ك ده��ب & ١٠ ك بات��ن & ١٠٠٠٠ ك حن��اس. 
١ط��ن م��ن أجه��زة الكمبيوت��ر املع��اد تدويره��ا حتت��وى عل��ى  •

ده��ب أكث��ر م��ن م��ا يس��تخرج م��ن ١7ط��ن ده��ب خ��ام.  
لصناع��ة كمبيوت��ر واح��د + شاش��ة ع��ام 2٠٠3 م��ن جدي��د  •

تس��تهلك 53٠رط��ل وق��ود خ��ام & 48رط��ل كيماوي��ات & 
١5 ط��ن م��اء و ه��ذا يزي��د ع��ن وزن وحي��د الق��رن.  

ط��ن م��ن التليف��ون احملم��ول ب��دون البطاري��ة حيت��وى على 3.  •
5 ك��ج فض��ة &34٠ج��رام ده��ب& ١4٠ج��رام بادي��وم & 
١3٠ج��رام حن��اس أم��ا البطارية فقط تنت��ج 3. 5جرام حناس.  
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إع��ادة تدوي��ر ١٠ك��ج م��ن األملوني��وم يس��تخدم ١٠% م��ن  •
الطاق��ة املطلوب��ة لإلنت��اج األوىل و مين��ع ختلي��ق ١3ك��ج 
بوكس��يت مرتس��ب & 2٠ك��ج ثان��ى اكس��يد الكرب��ون & 

١١ك��ج ثان��ى أكس��يد الكري��ت. 
عم��ل إع��ادة تدوي��ر لكارتي��دج لي��زر س��وف يوف��ر ح��واىل 4.  •

3 ملي��ون ل��رت م��ن الوق��ود اخل��ام ف��ى خ��ال س��نة وداخ��ل 
دول��ة تع��داد س��كنها 22 ملي��ون.  

إع��ادة التدوي��ر توف��ر ح��واىل 66٠ تريلي��ون btus، و ه��ذه  •
تس��اوى الطاق��ة املس��تهلكة ف��ى 6 ملي��ون بي��ت وح��دة قي��اس 

الطاق��ة احلراري��ة. 
ف��ى الوالي��ات املتح��دة.  صناع��ة إع��ادة التدوي��ر يول��د 236  •

ملي��ار دوالر ف��ى املبيع��ات الس��نوية أو 37 ملي��ار دوالر ف��ى 
الروات��ب الس��نوية. 

إع��ادة التدوي��ر ختل��ق ح��واىل ١. ١ ملي��ون فرص��ة عم��ل  •
س��نويا ف��ى الوالي��ات املتح��دة. 

إع��ادة تدوي��ر ١٠٠٠رط��ل م��ن املخلف��ات اإللكرتوني��ة مين��ع  •
3,١5 ط��ن م��ن انبعاث��ات الكرب��ون. 

إع��ادة تدوي��ر ال��ورق األبي��ض يقل��ل م��ن التل��وث بنس��بة %74  •
و اس��تخدام مي��اه أق��ل بنس��بة 35% م��ن إنتاج��ة م��ن جدي��د. 
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إع��ادة تدوي��ر املعلب��ات األلومني��وم يقل��ل م��ن التل��وث بنس��بة  •
95% و اس��تخدام مياه أقل بنس��بة 97% من إنتاجه من جديد. 

إع��ادة التدوي��ر و التصني��ع تقل��ل م��ن غ��ازات الدفيئ��ة ١94  •
م��رة م��ن التصني��ع م��ن جدي��د. 

لنص��ل إىل صف��ر نفاي��ات و ذل��ك م��ن خ��ال جمموع��ة م��ن 
األه��داف ه��ى اإلنت��اج األنظ��ف و ترش��يد االس��تهاك و اتب��اع 
سياس��ة االس��رتجاع أو االس��تبدال لألجه��زة املعطل��ة و الفص��ل 
م��ن املنب��ع و التس��ليم لش��ركات نظاف��ة م��ع وج��ود تكنولوجي��ا 
للتخل��ص األم��ن م��ن املخلف��ات و التحفي��ز امل��اىل لاس��تثمارات 
اخلض��راء و بذل��ك حنق��ق فوائ��د ع��دة منه��ا فت��ح اس��تثمارات 
جدي��دة و خف��ض مع��دالت البطال��ة و احل��د م��ن االس��تراد و 
تش��جيع التصدي��ر و اإلدارة املس��تدامة ملواردن��ا الطبيعي��ة و خف��ض 
مع��دالت التل��وث و زي��ادة ف��ى إمج��اىل النات��ج احملل��ى و القوم��ى 
و امكاني��ة الوص��ول إىل االكتف��اء الذات��ى حي��ث اك��د املؤمت��ر 
االقتص��ادى العامل��ى داف��وس عل��ى مب��دأ االقتص��اد ال��دوار حينم��ا 
درس مع��دالت زي��ادة اس��تهاك الباس��تيك حي��ث أوض��ح أن 
صناع��ة الباس��تيك تس��تهلك 2٠% م��ن إنت��اج النف��ط و ذل��ك 
خ��ال 35 عام��ا القادم��ة ف��ى ح��ن أنه��ا تس��تهلك اآلن 2٠١5 
ح��واىل 5% حي��ث زاد إنتاج��ه مبع��دل 2٠ ضع��ف من��ذ عام ١964 
ليص��ل إىل 3١١ ط��ن ف��ى ع��ام 2٠١4 و متوق��ع زيادت��ه ليص��ل إىل 
أربع��ة أضع��اف حبل��ول 2٠5٠، و يت��م تدوي��ر 5% فق��ط و %4٠ 
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يت��م التخل��ص منه��م ختل��ص غ��ر آم��ن ف��ى مكب��ات النفاي��ات 
و البح��ار و احمليط��ات، و بذل��ك فق��د امت��د التأث��ر الس��لبى 
للنش��اط البش��رى إىل البيئ��ات اهلش��ة أى البح��ار و احمليط��ات. 

االقتصاد األزرق :
حي��ث أوض��ح مؤمت��ر داف��وس ف��ى نف��س دورت��ه أن كمي��ة م��ا 
يلق��ى م��ن باس��تيك ف��ى البح��ار و احمليط��ات يس��اوى 8٠ ط��ن 
س��نويا أى ش��احنة خملف��ات ترم��ى كل دقيق��ة و الت��ى س��وف 
تص��ل إىل 4 ش��احنات ع��ام 2٠5٠ و ف��ى ع��ام 2٠2٠ س��نصل إىل 
ط��ن باس��تيك ل��كل 3 ط��ن مس��ك حي��ث وج��د 5 ط��ن باس��تيك 
ط��ول القطع��ة الواح��دة 5م��م مم��ا ميث��ل خط��را عل��ى احلي��اة 
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البحري��ة؛ مل��ا ل��ه م��ن أثر مس��رطن و مميت مم��ا أدى إىل اخنفاض 
التن��وع البيولوج��ى املائ��ى بنس��بة 39% و تاش��ى نص��ف الش��عاب 
املرجاني��ة و ثل��ث االعش��اب البحري��ة و رب��ع املخ��زون الس��مكى 
مه��دد باالنق��راض و6٠% م��ن املخ��زون انق��رض، وف��ى مؤمت��ر 
مراك��ش لتغ��رات املن��اخ ع��ام 2٠١6 ص��در كت��اب يص��ف الوض��ع 
البيئ��ى للبح��ر األبي��ض املتوس��ط والص��ادر ع��ن االحت��اد ال��دوىل 
حلماي��ة الطبيع��ة حي��ث ذك��ر أن البح��ر املتوس��ط ال��ذى ميث��ل 
أق��ل م��ن ١ % م��ن إمج��اىل حب��ار واحمليط��ات يع��د م��ن أغن��ى 
25 نقط��ة ف��ى الع��امل ف��ى التن��وع البيولوج��ى حي��ث حيت��وى 
عل��ى 4 إىل 8 % م��ن إمج��اىل التن��وع البيولوج��ى املائ��ى و عل��ى 
5,9 بلي��ون ط��ن ب��رتول، ل��ذا حتت��ل منص��ات الب��رتول %43 
م��ن مس��احته حي��ث مت تقدي��ر املخلف��ات الناجت��ة ع��ن منص��ات 
الب��رتول و الصناعي��ة و الصحي��ة و الباس��تيك حب��واىل 3٠٠٠ 
ط��ن س��نوى و خملف��ات مصان��ع الكيماوي��ات 5٠٠٠ ط��ن س��نوى، 
مم��ا يوض��ح ت��ردى الوض��ع البيئ��ى و ال��ذى أدى ب��دوره إىل زي��ادة 
درج��ة ح��رارة س��طح البح��ر وزي��ادة احلموض��ة و خف��ض نس��ب 
األكس��جن الذائ��ب ف��ى امل��اء، مم��ا أدى إىل فق��دان الش��عاب 
املرجاني��ة و الس��احف البحري��ة الت��ى تتغ��ذى عل��ى قنادي��ل 
البح��ر، مم��ا كان س��ببا ف��ى انتش��ارها بق��وة، باإلضاف��ة إىل 
مائم��ة اجل��و الداف��ئ هل��ا و أيًض��ا هج��رة أن��واع دخيل��ة عل��ى 
بيئ��ة املتوس��ط، باإلضاف��ة إىل أن��ه نتيج��ة للتق��دم التكنولوج��ى و 
الث��ورة الصناعي��ة و إنش��اء امل��دن الك��رى الت��ى ت��زداد يوم��ا بع��د 
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ي��وم، و م��ا ميي��ز تل��ك امل��دن م��ن اإلض��اءة االصطناعي��ة املتوهج��ة 
و ظه��ور عدي��د م��ن األم��راض العصري��ة مث��ل االكتئ��اب و التوت��ر 
و الس��رطان و ضع��ف البص��ر و األرق وفق��دان التن��وع البيولوج��ى و 
زي��ادة اس��تهاك الطاق��ة و تغ��رات املن��اخ و االحتب��اس احل��رارى 

و ضع��ف ق��درة علم��اء الفل��ك ع��ن دراس��ة الك��ون. 
كل م��ا س��بق بس��بب ن��وع جدي��د م��ن التل��وث يس��مى 
التل��وث الضوئ��ى و يعن��ى االضط��راب النات��ج ع��ن ش��دة اإلض��اءة 
الت��ى يت��م اس��تخدامها دون حس��اب كمي��ة  االصطناعي��ة و 
الس��طوع إىل املس��احة امل��راد إنارته��ا حي��ث أثبت��ت الدراس��ات أن 
مثان��ن باملائ��ة م��ن س��كان الع��امل يعيش��ون ف��ى إض��اءة اصطناعي��ة 
ش��ديدة؛ مم��ا كان ل��ه م��ن أض��رار عل��ى اإلنس��ان متمثل��ة ف��ى 
زي��ادة تل��ك األم��راض الت��ى ذك��رت م��ن قب��ل، و ذل��ك نتيج��ة 
لتأث��ر الض��وء م��ن خ��ال القن��وات العصبي��ة ف��ى الع��ن عل��ى 
الغ��دة الصنوبري��ة أو بني��ال و الت��ى تف��رز هرم��ون ليل��ى يس��مى 
املياتون��ن و ه��و املس��ئول ع��ن الس��اعة البيلوجي��ة فى اإلنس��ان و 
الثدي��ات و الت��ى تتواج��د به��ا تل��ك الغ��دة حت��ت اجلل��د و أيًض��ا 
يعم��ل ه��ذا اهلرم��ون عل��ى إف��راز مض��دات أكس��دة متن��ع ظه��ور 

اخلاي��ا الس��رطانية و احلال��ة النفس��ية و اإلجنابي��ة. 
و تؤث��ر ش��دة اإلض��اءة االصطناعي��ة عل��ى الرمائي��ات حي��ث 
تض��ل طريقه��ا ف��ى الع��ودة إىل موئله��ا الطبيع��ى حي��ث إنه��ا ال 
تس��طيع رؤي��ة النج��وم الت��ى ه��ى دليله��ا للرج��وع و أيًض��ا ت��ؤدى 
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إىل اصت��دام الطي��ور املهاج��رة بناطح��ات الس��حاب مم��ا ي��ؤدى إىل 
م��وت الكث��ر، و تتجم��ع األحي��اء املائي��ة ح��ول الض��وء الناف��ذ 
إىل البح��ار و ت��دور ح��ول نفس��ها حت��ى امل��وت، و تؤث��ر أيًض��ا 
عل��ى اخت��ال ف��رتات التكاث��ر و مواعي��د الطع��ام و البن��اء الضوئ��ى 
للكتل��ة احليوي��ة و اخت��ال ف��ى السلس��لة الغذائي��ة حي��ث تتجمع 
احلش��رات ح��ول الض��وء حت��ى مت��وت، أض��ف إىل ذل��ك إه��دار 
الكث��ر م��ن أم��وال الدول��ة عل��ى توف��ر الطاق��ة الت��ى ته��در و 
لك��ن لي��س معن��ى ذل��ك أن نعي��ش ف��ى ظ��ام دام��س، و لك��ن 
جي��ب أن تك��ون اإلض��اءة مغط��اة لتوج��ه إىل األماك��ن امل��راد 
إنارته��ا و اس��تخدام مصابي��ح اللي��د ذات الكف��اءة العالي��ة ف��ى 
اس��تهاك الطاق��ة و ترش��يد االس��تهاك لي��س فق��ط للتوف��ر و 
لك��ن حلماي��ة صحتن��ا م��ن أم��راض التق��دم التكنولوجى العش��وائى 
ال��ذى ال يهت��م بدارس��ة و فه��م الت��وازن الطبيع��ى ال��ذى خلق��ه 
اخلال��ق و إجي��اد التكنولوجي��ا الت��ى تس��اعد عل��ى زي��ادة كف��اءة 
تل��ك الت��وازن كل ه��ذا يدع��و إىل تفعي��ل مفه��وم االقتص��اد األزرق 
ال��ذى ابتك��ره الع��امل البيلجيك��ى غان��رت ب��وىل و ال��ذى يه��دف إىل 
)احلف��اظ وتنمي��ة مواردن��ا املائي��ة و احلي��اة البحري��ة( حي��ث مت 
اعتم��اده ف��ى مؤمت��ر ري��و 2٠ ع��ام 2٠١2 حي��ث حيت��ل االقتص��اد 
األزرق املرك��ز الس��ابع عاملي��ا 5,2 تريلي��ون دوالر، ل��ذا جي��ب 
تغي��ر النظ��ر إىل البح��ار م��ن جم��رد أماك��ن للرتفي��ه إىل أنه��ا 
توف��ر 26٠ فرص��ة عم��ل م��ن خ��ال مصائ��د األمس��اك ويوف��ر 
نص��ف األكس��جن املوج��ود ف��ى الغ��اف اجل��وى و ميت��ص 
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مخس��ة أضع��اف كمي��ة الكرب��ون الت��ى ميتصه��ا الغاب��ات م��ن 
خ��ال أش��جار املاجن��روف و الس��بخات و األعش��اب البحري��ة و 
األراض��ى الرطب��ة، و يعي��ش علي��ه 4٠% م��ن س��كان الع��امل و تطل 
عل��ى البح��ار و احمليط��ات ١3 مدين��ة ك��رى م��ن 2٠ مدين��ة.  
م��ن وجه��ة نظ��ر اقتصادي��ة جن��د أن كمي��ة الكرب��ون املمتص��ة 
تس��اوى.3.4 تريلي��ون دوالر و التن��وع البيولوج��ى يس��اوى 9,6 
تريلي��ون دوالر وأعم��ال التج��ارة البحري��ة تس��اوى 2,5 تريلي��ون 
دوالر، و جي��ب اإلدارة املس��تدامة للبيئ��ات اهلش��ة مل��ا هل��ا م��ن 

أهمي��ة ف��ى حتقي��ق أم��ن مائ��ى و غذائ��ى و اقتص��ادى. 
التنوع البيولوجى: 

يع��رف بأن��ه ه��و االخت��اف املوج��ود لي��س ب��ن احليوان��ات و 
النبات��ات و الكائن��ات اجملهري��ة ب��ل داخ��ل الن��وع الواح��د ف��ى 

ش��كل تن��وع وراث��ى.  
أمهية التنوع البيولوجى: 

قيم��ة اقتصادي��ة، م��ن خ��ال زي��ادة ف��ى مع��دالت النم��و  •
االقتص��ادى و إمج��اىل النات��ج احملل��ى و القوم��ى. 

قيم��ة اجتماعي��ة، للح��د م��ن البطال��ة و حتقي��ق األم��ن  •
الغذائ��ى و املائ��ى و رف��ع مس��توى املعيش��ة.
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قيم��ة بيئي��ة، للحف��اظ عل��ى الت��وازن الطبيع��ى و بالت��اىل  •
احلف��اظ عل��ى مواردن��ا الطبيعي��ة و تنميته��ا.  

التن��وع البيولوج��ى ف��ى الزراع��ة كمث��ال ألهمي��ة احلف��اظ على  •
التن��وع البيولوجى. 

واح��د هكت��ار م��ن ترب��ة صحي��ة حي��وى مخس��ة عش��ر ط��ن  •
م��ن الكائن��ات احلي��ة الدقيق��ة أى ح��واىل عش��رين بق��رة. 

ل��و أن أول مخس��ة عش��ر س��م م��ن ترب��ة صحي��ة به��ا واح��د  •
ف��ى املائ��ة م��ن امل��ادة العضوي��ة فإنه��ا ختزن س��بعة و عش��رين 

أل��ف جال��ون م��اء ل��كل واح��د م��ن عش��رة ف��دان.  
جرام من تربة صحية حيوى مليون خلية بكترية.  •
ت��رك الرتب��ة مغط��اة ببقاي��ا النب��ات يس��اعد عل��ى بق��اء و  •

تكاث��ر الكائن��ات الدقيق��ة به��ا.  
حتت��وى الرتب��ة الصحي��ة عل��ى رب��ع التن��وع البيولوج��ى م��ن  •

الكائن��ات الدقيق��ة و الت��ى تعم��ل عل��ى متاس��ك الرتب��ة و 
تدوي��ر املغذي��ات وإزال��ة الس��موم و مص��در للغ��ذاء و األدوي��ة و 

حتلي��ل امل��ادة العضوي��ة و احتج��از الكرب��ون. 
تنوع املزروعات يزيد من صحة الرتبة.   •
حتت��وى الرتب��ة الصحي��ة عل��ى املغذي��ات الك��رى و الصغ��رى  •

الضروري��ة لإلنس��ان و النب��ات.  
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حيت��اج الف��رد إىل ح��واىل م��ن مائ��ة إىل أرب��ع مائ��ة س��عر  •
ح��رارى كل ي��وم.  

يوج��د 27 أل��ف ن��وع م��ن النبات��ات يس��تعمل منه��م 7٠٠٠  •
ن��وع ف��ى الزراع��ة املتبق��ى منه��م 3٠ نوع��ا فق��ط يوف��ر ح��واىل 

9٠ % م��ن االحتياج��ات العاملي��ة للطاق��ة و الغ��ذاء.  
م��ن ب��ن ١5 أل��ف ن��وع م��ن الطي��ور يتوف��ر حالي��ا ١4 نوع��ا  •

توف��ر ح��واىل 9٠% م��ن اإلنت��اج احليوان��ى.  
تلق��ح احلش��رات حن��و 8٠ % م��ن النبات��ات املزه��رة الت��ى  •

يبل��غ عدده��ا 3٠٠ أل��ف ن��وع. 
نتيج��ة للتده��ور امللح��وظ ف��ى التن��وع البيولوج��ى فق��د مت  •

وض��ع أه��داف آيتش��ى للحف��اظ عل��ى التن��وع البيولوج��ى:
اس��رتاتيجية اتفاقية التنوع احليوى وأهدافها 

العشرون:
ف��ى تش��رين األول )أكتوب��ر( 2٠١٠ عق��د مؤمت��ر األط��راف 
العاش��ر ف��ى مدين��ة ناغوي��ا ف��ى الياب��ان، واعتم��دت في��ه اخلط��ة 
“االس��رتاتيجية  ب���  مسي��ت  والت��ى   2٠2٠-2٠١١ العش��رية 
احلديث��ة لاتفاقي��ة الدولي��ة للتن��وع احليوي” أو “هدف آيتش��ي” 
إقلي��م )AICHI(.  وتضمن��ت 2٠ هدف��اً رئيس��ياً نظم��ت حتت 5 
غاي��ات اس��رتاتيجية مهم��ة حتت��اج إىل العدي��د م��ن خط��ط العم��ل 
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إلدماجه��ا ف��ى املوازن��ات اجلاري��ة واالس��تثمارية لل��دول العربي��ة.  
ل��كل غاي��ة م��ن ه��ذه الغاي��ات العدي��د م��ن األه��داف، وس��نحاول 
أن نش��رح م��اذا ميك��ن أن نعم��ل لدم��ج قي��م التن��وع احلي��وى ف��ى 
اخلط��ط الوطني��ة واحمللي��ة للتنمي��ة ومكافح��ة الفق��ر.  ولنب��دأ 
أه��داف(  )وتش��مل 4  آ:  االس��رتاتيجية  الغاي��ة  )آ(  بالغاي��ة 

التص��دى لألس��باب الكامن��ة وراء فق��دان التن��وع احلي��وى. 
الغاية االسرتاتيجية ألف

أ: التص��دى لألس��باب الكأمن��ة وراء فق��دان التن��وع البيولوج��ى 
ع��ن طري��ق تعمي��م التن��وع البيولوج��ى ف��ى مجي��ع قطاع��ات 

احلكوم��ة واجملتم��ع. 
الغاي��ة االس��رتاتيجية ب��اء: خف��ض الضغ��وط املباش��رة عل��ى 

التن��وع البيولوج��ى وتعزي��ز االس��تخدام املس��تدام.  
الغاي��ة االس��رتاتيجية جيم: حتس��ن حال��ة التن��وع البيولوجى 
ع��ن طري��ق ص��ون النظ��م األيكولوجية، واألن��واع والتن��وع اجلينى. 
الغاي��ة االس��رتاتيجية دال: تعزي��ز املناف��ع للجمي��ع م��ن التنوع 

البيولوج��ى وخدم��ات النظ��م األيكولوجية.  
الغاي��ة االس��رتاتيجية ه��اء: تعزي��ز التنفي��ذ م��ن خ��ال 

الق��درات.  وبن��اء  املع��ارف  وإدارة  التش��اركى،  التخطي��ط 
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الغاي��ة االس��رتاتيجية أل��ف: التص��دى لألس��باب الكأمن��ة وراء 
فق��دان التن��وع البيولوج��ى ع��ن طري��ق تعمي��م التن��وع البيولوج��ى 

ف��ى مجي��ع قطاع��ات احلكوم��ة واجملتم��ع. 
اهلدف 1:

حبل��ول ع��ام 2٠2٠ كح��د أقص��ى، يك��ون الن��اس عل��ى عل��م 
بقي��م التن��وع البيولوج��ى، وباخلط��وات الت��ى ميك��ن اختاذه��ا 

حلفظ��ه واس��تخدامه عل��ى حن��و مس��تدام. 
اهلدف 2:

حبل��ول ع��ام 2٠2٠ كح��د أقص��ى، ُتدم��ج قي��م التن��وع 
البيولوج��ى ف��ى االس��رتاتيجيات الوطني��ة واحمللي��ة للتنمي��ة 
واحل��د م��ن الفق��ر وعملي��ات التخطي��ط وجي��رى إدماجه��ا، 
حس��ب االقتض��اء، ف��ى نظ��م احلس��ابات القومي��ة ونظ��م اإلب��اغ. 

اهلدف 3:
حبل��ول ع��ام 2٠2٠ كح��د أقص��ى، ُتلغ��ى احلواف��ز، مب��ا فيه��ا 
اإلعان��ات، الض��ارة بالتن��وع البيولوج��ى، أو ت��زال تدرجيي��اً أو 
تع��دل م��ن أج��ل تقلي��ل أو جتن��ب التأث��رات الس��لبية، وتوض��ع 
وُتطب��ق حواف��ز إجيابي��ة حلف��ظ التن��وع البيولوج��ى واس��تخدامه 
املس��تدام، مب��ا يتماش��ى وينس��جم م��ع االتفاقي��ة وااللتزام��ات 
الدولي��ة األخ��رى ذات الصل��ة، م��ع مراعاة الظ��روف االجتماعية-

االقتصادي��ة الوطنية. 
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اهلدف 4:
حبل��ول ع��ام 2٠2٠ كح��د أقص��ى، تك��ون احلكوم��ات وقط��اع 
األعم��ال وأصح��اب املصلح��ة عل��ى مجي��ع املس��تويات ق��د 
اخت��ذت خط��وات لتنفي��ذ خط��ط أو تك��ون ق��د نف��ذت خطط��اً 
م��ن أج��ل حتقي��ق اإلنت��اج واالس��تهاك املس��تدامن وتك��ون ق��د 
س��يطرت عل��ى تأث��رات اس��تخدام امل��وارد الطبيعي��ة ف��ى نط��اق 

احل��دود األيكولوجي��ة املأمون��ة. 
الغاي��ة االس��رتاتيجية ب��اء: خف��ض الضغ��وط املباش��رة عل��ى 

التن��وع البيولوج��ى وتعزي��ز االس��تخدام املس��تدام. 
اهلدف :5

حبل��ول ع��ام 2٠2٠، خيفَّ��ض مع��دل فق��دان مجي��ع املوائ��ل 
الطبيعي��ة، مب��ا ف��ى ذل��ك الغاب��ات، إىل النص��ف عل��ى األق��ل، 
وحيثم��ا كان ممكن��اً إىل م��ا يق��رب م��ن الصف��ر، وخيف��ض تده��ور 

وتفت��ت املوائ��ل الطبيعي��ة بق��در كب��ر. 
اهلدف 6:

إدارة  مس��تدام  حن��و  عل��ى  يت��م   ،2٠2٠ ع��ام  حبل��ول 
وحص��اد مجي��ع األرص��دة الس��مكية والافقاري��ات والنبات��ات 
عل��ى  القائم��ة  الُنه��ج  وبتطبي��ق  قانوني��ة  بطريق��ة  املائي��ة، 
النظ��ام األيكولوج��ى، وذل��ك لتجن��ب الصي��د املف��رط، ووض��ع 
خط��ط وتداب��ر إنع��اش جلمي��ع األن��واع املس��تنفدة، وال يك��ون 
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ملصاي��د األمس��اك تأث��رات ض��ارة كب��رة عل��ى األن��واع امله��ددة 
باالنق��راض والنظ��م األيكولوجي��ة الضعيف��ة، وأن تك��ون تأث��رات 
مصاي��د األمس��اك عل��ى حج��م الث��روة الس��مكية واألن��واع والنظ��م 

األيكولوجي��ة ف��ى نط��اق احل��دود األيكولوجي��ة املأمون��ة. 
اهلدف 7:

حبل��ول عام 2٠2٠، ت��دار مناطق الزراعة وتربية األحياء املائية 
واحلراج��ة عل��ى حن��و مس��تدام، لضمان حف��ظ التن��وع البيولوجي. 

اهلدف 8:
حبل��ول ع��ام 2٠2٠، خيفَّ��ض التل��وث، مب��ا ف��ى ذل��ك التلوث 
النات��ج ع��ن املغذي��ات الزائ��دة، إىل مس��تويات ال تض��ر بوظيف��ة 

النظ��م األيكولوجي��ة وبالتن��وع البيولوج��ي. 
اهلدف 9:

الغازي��ة  الغريب��ة  األن��واع  تع��ّرف   ،2٠2٠ ع��ام  حبل��ول 
األولوي��ة، وختض��ع  ترتيبه��ا حس��ب  ومس��اراتها، وحي��دد 
للمراقب��ة األن��واع ذات األولوي��ة أو يت��م القض��اء عليه��ا وتوض��ع 

تداب��ر إلدارة املس��ارات ملن��ع إدخاهل��ا وانتش��ارها. 
اهلدف 10:

حبل��ول ع��ام 2٠١5، خُتفَّ��ض إىل أدن��ى ح��د الضغوط البش��رية 
املتع��ددة عل��ى الش��عب املرجاني��ة، والنظ��م األيكولوجي��ة الضعيفة 
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األخ��رى الت��ى تتأث��ر بتغ��ر املن��اخ أو حتم��ض احمليط��ات، م��ن 
أج��ل احملافظ��ة عل��ى س��امتها ووظيفته��ا. 

الغاي��ة االس��رتاتيجية جيم: حتس��ن حال��ة التن��وع البيولوجى 
ع��ن طري��ق ص��ون النظ��م األيكولوجي��ة، واألن��واع والتن��وع اجليين

اهلدف 11:
حبل��ول ع��ام 2٠2٠، يت��م حف��ظ ١7 ف��ى املائ��ة عل��ى األق��ل 
م��ن املناط��ق األرضي��ة ومناط��ق املي��اه الداخلي��ة و١٠ ف��ى املائ��ة من 
املناط��ق الس��احلية والبحري��ة، وخصوص��اً املناط��ق ذات األهمي��ة 
اخلاص��ة للتن��وع البيولوج��ى وخدم��ات النظ��ام األيكولوج��ى، 
م��ن خ��ال نظ��م م��دارة بفاعلي��ة ومنصف��ة وتتس��م بالرتاب��ط 
اجلي��د، وممثل��ة أيكولوجي��اً للمناط��ق احملمي��ة وتداب��ر احلف��ظ 
الفعال��ة األخ��رى القائم��ة عل��ى املنطق��ة، وإدماجه��ا ف��ى املناظ��ر 
الطبيعي��ة األرضي��ة واملناظ��ر الطبيعي��ة البحري��ة األوس��ع نطاق��اً. 

اهلدف 12:
حبل��ول ع��ام 2٠2٠، من��ع انق��راض األن��واع املعروف��ة امله��ددة 
باالنق��راض وحتس��ن وإدام��ة حال��ة حفظه��ا، وال س��يما بالنس��بة 

لألن��واع األكث��ر تده��وراً. 
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اهلدف 13:
حبل��ول ع��ام 2٠2٠، احلف��اظ عل��ى التن��وع اجلين��ى للنبات��ات 
املزروع��ة وحيوان��ات امل��زارع واحليوان��ات األليفة والتن��وع اجلينى 
لألق��ارب الري��ة، مب��ا ف��ى ذل��ك األن��واع األخ��رى ذات القيم��ة 
االجتماعي��ة واالقتصادية فضًا ع��ن القيمة الثقافية، ووضع وتنفيذ 
اس��رتاتيجيات لتقلي��ل الت��آكل اجلين��ى وص��ون تنوعه��ا اجلي��ين. 
الغاي��ة االس��رتاتيجية دال: تعزي��ز املناف��ع للجمي��ع م��ن التنوع 

البيولوج��ى وخدم��ات النظ��م األيكولوجية
اهلدف 14:

حبل��ول ع��ام 2٠2٠، اس��تعادة وص��ون النظ��م األيكولوجية التى 
توف��ر خدم��ات أساس��ية، مبا فى ذل��ك اخلدمات املرتبط��ة باملياه، 
وتس��هم فى الصحة وسبل العيش والرفاهة، مع مراعاة احتياجات 
النس��اء واجملتمع��ات األصلي��ة واحمللي��ة والفق��راء والضعف��اء. 

اهلدف 15:
حبل��ول ع��ام 2٠2٠، إمتام تعزيز ق��درة النظم األيكولوجية على 
التحم��ل ومس��اهمة التن��وع البيولوج��ى ف��ى خم��زون الكرب��ون، من 
خ��ال احلف��ظ واالس��تعادة، مب��ا ف��ى ذلك اس��تعادة ١5 ف��ى املائة 
عل��ى األق��ل م��ن النظ��م األيكولوجية املتده��ورة، مما يس��هم بالتاىل 
ف��ى التخفي��ف م��ن تغر املن��اخ والتكي��ف معه ومكافح��ة التصحر. 
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اهلدف 16:
حبل��ول ع��ام 2٠١5، يس��رى مفع��ول بروتوك��ول ناغوي��ا 
للحص��ول عل��ى امل��وارد اجليني��ة والتقاس��م الع��ادل واملنص��ف 
للمناف��ع الناش��ئة ع��ن اس��تخدامها، ويت��م تفعيل��ه، مب��ا يتماش��ى 

م��ع التش��ريع الوط��ين. 
الغاي��ة االس��رتاتيجية ه��اء: تعزي��ز التنفي��ذ م��ن خ��ال 

الق��درات وبن��اء  املع��ارف  وإدارة  التش��اركى،  التخطي��ط 
اهلدف 17:

حبل��ول ع��ام 2٠١5، يك��ون كل ط��رف ق��د أع��د واعتم��د كأداة 
م��ن أدوات السياس��ة، وب��دأ ف��ى تنفي��ذ اس��رتاتيجية وخط��ة عمل 
وطني��ة للتن��وع البيولوج��ى حبيث تكون فعالة وتش��اركية وحمدثة. 

اهلدف 18:
حبل��ول ع��ام 2٠2٠، احرتام املعارف واالبتكارات واملمارس��ات 
التقليدي��ة للمجتمع��ات األصلي��ة واحمللي��ة ذات الصل��ة حبف��ظ 
التن��وع البيولوج��ى واس��تخدامه املس��تدام، واح��رتام اس��تخدامها 
الوطن��ى  بالتش��ريع  رهن��اً  البيولوجي��ة،  للم��وارد  املأل��وف 
وااللتزام��ات الدولي��ة ذات الصل��ة، وأن تدم��ج وتنعك��س بالكام��ل 
ف��ى تنفي��ذ االتفاقي��ة م��ع املش��اركة الكامل��ة والفعال��ة للمجتمع��ات 
األصلي��ة واحمللي��ة، وذل��ك عل��ى مجي��ع املس��تويات ذات الصل��ة. 
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اهلدف 19:
حبل��ول ع��ام 2٠2٠، إمت��ام حتس��ن املع��ارف والقاع��دة 
العلمي��ة والتكنولوجي��ات املتعلق��ة بالتن��وع البيولوج��ى، وقيم��ه، 
ووظيفت��ه، وحالت��ه واجتاهات��ه، واآلث��ار املرتتب��ة عل��ى فقدان��ه، 
وتقاس��م ه��ذه املع��ارف والقاع��دة والتكنولوجيات ونقله��ا وتطبيقها 

عل��ى نط��اق واس��ع. 
اهلدف 20:

حبل��ول ع��ام 2٠2٠، كح��د أقص��ى، ينبغ��ى إح��داث زي��ادة 
حمسوس��ة ف��ى املس��تويات احلالي��ة حلش��د امل��وارد املالي��ة للتنفي��ذ 
الفع��ال للخط��ة االس��رتاتيجية للتن��وع البيولوج��ى 2٠١١-2٠2٠ 
م��ن مجي��ع املص��ادر ووفق��اً للعملي��ة املوح��دة واملتف��ق عليه��ا ف��ى 
اس��رتاتيجية حش��د امل��وارد.  وخيض��ع ه��ذا اهل��دف للتغي��رات 
اعتم��اداً عل��ى تقييم��ات االحتياج��ات إىل امل��وارد الت��ى س��تعدها 

األط��راف وتبل��غ عنه��ا. 
االقتصاد األخضر: 

نش��أت العدي��د م��ن األزمات احلالية أو تس��ارعت خ��ال العقد 
احل��اىل مث��ل أزم��ات ف��ى املن��اخ، والتن��وع البيولوج��ى، والوق��ود، 
والطع��ام، وامل��اء، وأخ��ًرا ف��ى النظ��ام امل��اىل واالقتص��ادى بصف��ة 
عام��ة. ويش��ر تزاي��د مع��دل االنبعاث��ات املغ��رة للطق��س إىل خط��ر 
حم��دق يه��دد بتغ��ر مناخ��ى ال ميك��ن الس��يطرة علي��ه، تصاحب��ه 
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احتم��االت لعواق��ب وخيم��ة عل��ى اإلنس��انية.  وتش��ر الصدم��ة 
الت��ى خلفته��ا أزم��ة الوق��ود ف��ى ع��ام 2٠٠8 ، م��ع م��ا صاحبه��ا 
م��ن اش��تعال أس��عار الغ��ذاء والس��لع األساس��ية، إىل الضع��ف 
البنائ��ى واملخاط��ر الت��ى ال ت��زال ب��دون ح��ل.  كم��ا تش��ر زي��ادة 
الطل��ب، طبًق��ا لتنب��ؤات الوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة وآخري��ن، إىل 
االعتم��اد عل��ى الب��رتول وأن��واع الوق��ود األحف��ورى األخ��رى؛ كم��ا 
تش��ر إىل ارتف��اع كب��ر ف��ى أس��عار الطاق��ة ف��ى الوق��ت ال��ذى 
يص��ارع في��ه الع��امل للنم��و واخل��روج م��ن األزم��ة.  وبالنس��بة 
لألم��ن الغذائ��ي؛ فإنن��ا ال نش��هد تفهًم��ا واس��ع النط��اق لطبيع��ة 
املش��كلة، وال حل��واًل عاملي��ة تعاوني��ة تس��اعد عل��ى إطع��ام 9 ملي��ار 
ش��خص حبل��ول ع��ام 2٠5٠.  وق��د أصبح��ت ن��درة املي��اه العذب��ة 
مش��كلة عاملي��ة بالفع��ل، وتش��ر التنب��ؤات إىل وج��ود فج��وة 
متنامي��ة حبل��ول الع��ام 2٠3٠ ب��ن الطل��ب الس��نوى عل��ى املي��اه 
العذب��ة، وب��ن امل��وارد املتج��ددة.  وال ي��زال استش��رافنا لتحس��ن 
حال��ة الص��رف الصح��ى يب��دو كئيًب��ا مل��ا يزي��د ع��ن 2,6 ملي��ار 
ش��خص؛ وال ي��زال 88 4 ملي��ون ش��خص ال يس��تطيعون احلص��ول 
عل��ى مي��اه الش��رب النظيف��ة وتؤث��ر ه��ذه األزم��ات جمتمع��ة 
بص��ورة كب��رة عل��ى قدرتن��ا عل��ى احلف��اظ عل��ى الرخ��اء عل��ى 
مس��توى الع��امل، وحتقي��ق األه��داف اإلمنائي��ة لأللفية فيم��ا يتعلق 
بتقلي��ل الفق��ر املدق��ع.  وه��ى جتم��ع ب��ن املش��اكل االجتماعي��ة 
امللح��ة الناجت��ة م��ن فق��د الوظائ��ف، وب��ن الفق��ر وانع��دام األم��ن 
االجتماع��ى -االقتص��ادى، مم��ا يه��دد االس��تقرار االجتماع��ي. 
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وعل��ى الرغ��م م��ن تباي��ن أس��باب ه��ذه األزم��ات، فإنه��ا تتح��د 
مًع��ا عل��ى املس��توى األساس��ى ف��ى صف��ة مش��رتكة: إس��اءة ش��ديدة 
لتخصي��ص امل��وارد.  وق��د مت إغ��داق الكث��ر م��ن رؤوس األم��وال 
ف��ى العقدي��ن اآلخري��ن عل��ى العق��ارات، والوق��ود األحف��ورى، 
واألص��ول املالي��ة املنظم��ة واملتضمن��ة للم��ش تق��ات، بينم��ا مت اس 
تثم��ار القلي��ل باملقارن��ة ف��ى الطاق��ة املتج��ددة، وكف��اءة الطاق��ة، 
واملواص��ات العام��ة، والزراع��ة املس��تدامة، ومحاي��ة النظ��ام 
اإليكولوج��ى والتن��وع البيولوج��ي، واحملافظ��ة عل��ى األرض 
واملي��اه.  وق��د ش��جعت معظ��م اس��رتاتيجيات التنمي��ة االقتصادي��ة 
حب��ق عل��ى التكدي��س الس��ريع ل��رؤوس األم��وال املادي��ة، واملالي��ة 
والبش��رية، ولك��ن عل��ى حس��اب تناق��ص رأس امل��ال الطبيع��ى 
وتده��وره، ويدخ��ل ضم��ن ذل��ك وديعتن��ا م��ن امل��وارد الطبيعي��ة 
والنظ��م اإليكولوجي��ة.  وق��د كان هل��ذا النم��ط م��ن التنمي��ة والنم��و 

تأث��رات قاتل��ة عل��ى رفاهي��ة األجي��ال احلالي��ة. 
ما هو االقتصاد األخرض:

يع��رِّف برنام��ج األم��م املتح��دة للبيئ��ة االقتص��اد األخض��ر عل��ى 
أن��ه االقتص��اد ال��ذى ينت��ج عن��ه حتس��ن ف��ى رفاهي��ة اإلنس��ان 
واملس��اواة االجتماعي��ة، ف��ى ح��ن يقل��ل بص��ورة ملحوظ��ة م��ن 

املخاط��ر البيئي��ة ون��درة امل��وارد اإليكولوجي��ة.  
وميك��ن أن ننظ��ر لاقتص��اد األخض��ر ف��ى أبس��ط ص��ورة 
كاقتص��اد يق��ل في��ه انبع��اث الكرب��ون وت��زداد كف��اءة اس��تخدام 
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امل��وارد كم��ا يس��توعب مجي��ع الفئ��ات االجتماعي��ة. وف��ى 
االقتص��اد األخض��ر، جي��ب يك��ون النم��و ف��ى الدخ��ل وف��رص 
العم��ل مدفوع��اً م��ن جان��ب االس��تثمارات العام��ة واخلاص��ة الت��ى 
تقل��ل انبع��اث الكرب��ون والتل��وث، وتزي��د م��ن كف��اءة اس��تهاك 
امل��وارد والطاق��ة، ومتن��ع خس��ارة خدم��ات التن��وع البيولوج��ى 
والنظ��ام اإليكولوج��ى. وحتت��اج ه��ذه االس��تثمارات للتحفي��ز 
والدع��م ع��ن طري��ق اإلنف��اق الع��ام املوج��ه، وإص��اح السياس��ات 
وتغي��ر اللوائ��ح.  وجي��ب أن حياف��ظ مس��ار التنمي��ة عل��ى رأس 
امل��ال الطبيع��ى وحيس��نه ب��ل ويعي��د بنائ��ه عن��د احلاج��ة، 
باعتب��اره مص��دًرا للمنفع��ة العام��ة، خاص��ة للفق��راء الذي��ن يعتم��د 

أمنه��م ومن��ط حياته��م عل��ى الطبيع��ة.  
إّن مبدأ »االقتصاد األخضر « ال حيل حمل التنمية املس��تدامة، 
ب��ل أن هن��اك فهًم��ا مط��رًدا اآلن حلقيق��ة أن حتقي��ق االس��تدامة 
يرتك��ز بالكام��ل تقريًب��ا عل��ى إص��احل االقتص��اد.  فالعق��ود املتتالية 
م��ن خل��ق الث��روات اجلدي��دة ع��ن طري��ق من��وذج »االقتص��اد 
البن��ى « مل تتعام��ل م��ع التهمي��ش االجتماع��ى واس��تنفاذ امل��وارد، 
وال ن��زال بعيدي��ن ع��ن حتقي��ق األه��داف اإلمنائي��ة لأللفي��ة.  
إن االس��تدامة ال ت��زال هدًف��ا حيوًي��ا بعي��د األم��د، ولكنن��ا 
الب��د أن نعم��ل عل��ى »ختض��ر « االقتص��اد لنص��ل إىل ه��ذا 
اهل��دف. ولانتق��ال إىل االقتص��اد األخض��ر، س��يتطلب األم��ر 
ظروًف��ا متكيني��ة معين��ة.  وبصف��ة عام��ة، تتش��كل ه��ذه الظ��روف 
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التمكيني��ة م��ن خلفي��ة م��ن اللوائ��ح القومي��ة، والسياس��ات، 
والدع��م امل��ادى واحلواف��ز، واهلي��اكل القانوني��ة والس��وقية الدولية 
وبروتوك��والت املس��اعدات والتج��ارة.  ومتي��ل الظ��روف التمكيني��ة 
حالًي��ا إىل االقتص��اد البن��ى، وتش��جعه، وه��و ال��ذى يعتم��د 
ب��دوره عل��ى الوق��ود األحف��ورى بش��دة.  فق��د جت��اوز إمج��اىل 
الدع��م اإلنتاج��ى والس��عرى للوق��ود األحف��ورى، عل��ى س��بيل 
املث��ال، 65٠ ملي��ار دوالر أمريك��ى ف��ى ع��ام 2٠٠8، وميك��ن 
أن يؤث��ر ه��ذا املس��توى املرتف��ع م��ن الدع��م س��لًبا عل��ى التح��ول 
الس��تخدام الطاق��ة املتج��ددة.  وعل��ى العك��س م��ن ذل��ك ميك��ن 
للظ��روف التمكيني��ة لاقتص��اد األخض��ر أن مته��د الطري��ق حن��و 
جن��اح االس��تثمارات العام��ة واخلاص��ة ف��ى ختض��ر اقتصادي��ات 
الع��امل.  وم��ن أمثل��ة تل��ك الظ��روف التمكيني��ة عل��ى املس��توى 
القوم��ى، تغي��ر السياس��ات املالي��ة، وتقلي��ل الدع��م املض��ر للبيئ��ة 
وإصاح��ه؛ واس��تخدام أدوات جدي��دة مبني��ة عل��ى الس��وق؛ 
وتوجي��ه االس��تثمارات العام��ة لقطاع��ات »خض��راء « هام��ة؛ 
وختض��ر املش��رتيات العام��ة؛ وحتس��نى القواع��د واللوائ��ح البيئية 
باإلضاف��ة إىل س��بل تطبيقه��ا.  وعل��ى املس��توى ال��دوىل، فتوج��د 
هن��اك أيًض��ا ف��رٌص إلضاف��ة بني��ة حتتية للس��وق، وحتس��نى تدفق 
التج��ارة واملعون��ات، وتعزي��ز ق��در أك��ر م��ن التع��اون ال��دوىل. 
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ما مدى بعدنا عن االقتصاد األخرض؟
تضاع��ف االقتص��اد العامل��ى أرب��ع م��رات عل��ى م��دار رب��ع 
ق��رن، مس��تفيًدا م��ن مئ��ات املاي��ن م��ن البش��ر.  ولك��ن عل��ى 
العك��س م��ن ذل��ك، تده��ورت %6٠ م��ن اخلدم��ات والس��لع 
اإليكلولوجي��ة الت��ى تعتم��د عليه��ا املعيش��ة أو اس��تخدمت بطريقة 
غ��ر مس��تدامة.  وُيع��زى ه��ذا بالطب��ع إىل أن من��و االقتص��اد ف��ى 
العق��ود األخ��رة حتق��ق أساًس��ا ع��ن طري��ق الس��حب م��ن امل��وارد 
الطبيعي��ة، دون الس��ماح للمخزون��ات بإع��ادة التول��د، وع��ن طريق 
الس��ماح خبس��ارة وتده��ور واس��ع النط��اق للنظ��ام اإليكولوج��ي. 
وعل��ى س��بيل املث��ال ف��إن 2٠ % فق��ط م��ن ساس��ات األمس��اك 
التجاري��ة غ��ر مس��تغلة الي��وم، ومعظمه��ا م��ن األن��واع رخيص��ة 
الثم��ن، ف��ى ح��ن ُيس��تغل 52 % م��ن األن��واع بالكام��ل دون 
وج��ود جم��ال للتوس��ع، وُيس��تغل 2٠ % منه��ا أكث��ر م��ن ال��ألزم 
ف��ى ح��ن نض��ب 8% منه��ا.  وأصبح��ت املي��اه ف��ى طريقه��ا إىل 
الن��درة، وم��ن املتوق��ع أن يزي��د اإلجه��اد املائ��ى حبي��ث تكف��ى 
إم��دادات املي��اه 6٠ % فق��ط م��ن احتياج��ات الع��امل بع��د 2٠ عام��اً  
وق��د زاد اإلنت��اج الزراع��ى أساًس��ا نتيج��ة الس��تخدام األمس��دة 
الكيميائي��ة  ، مم��ا قل��ل م��ن ج��ودة الرتب��ة ١4 وفش��ل ف��ى كب��ح 
مج��اح االجت��اه املتزاي��د إلزال��ة الغاب��ات - وال��ذى بق��ى مبع��دل 
١3 ملي��ون هكت��ار م��ن الغابات س��نوًيا فى الف��رتة ١99٠ - 2٠١5 
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ول��ذا ف��إن الن��درة اإليكولوجي��ة تؤث��ر بش��دة عل��ى سلس��لة 
القطاع��ات االقتصادي��ة بالكام��ل، والت��ى متث��ل حج��ر األس��اس 
إلم��دادات أغذي��ة اإلنس��ان، مث��ل مصاي��د األمس��اك، الزراع��ة، 
املي��اه العذب��ة، احلراج��ة، والت��ى متث��ل مص��دًرا حيوًي��ا ملعيش��ة 
الفق��راء.  وإن الن��درة اإليكولوجي��ة واالفتق��ار للمس��اواة االجتماعية 
عامت��ان مميزت��ان القتص��اد بعي��د متام��ا ع��ن كون��ه »أخض��ر « 
ويعي��ش أكث��ر م��ن نص��ف س��كان الع��امل، ف��ى الوق��ت نفس��ه، 
وللم��رة األوىل ف��ى التاري��خ، ف��ى املناط��ق احلضري��ة.  وتعتر املدن 
حالًي��ا مس��ئولة ع��ن 75 % م��ن اس��تهاك الطاق��ة  و 75 % م��ن 
انبع��اث الكرب��ون.  وتؤث��ر املش��اكل املتزاي��دة واملرتبط��ة ببعضه��ا 
البع��ض م��ن زح��ام، وتل��وث، وس��وء تقدي��م للخدم��ات عل��ى 
اإلنتاجي��ة والصح��ة العام��ة للجمي��ع، ولكنه��ا أكث��ر وط��أة عل��ى 
الفق��راء ف��ى املناط��ق احلضري��ة.  وتتعاظ��م احلاج��ة للتخطي��ط 
الذك��ى للم��دن نظ��ًرا ألن %5٠ م��ن س��كان الع��امل يعيش��ون اآلن 
ف��ى اقتصادي��ات ناش��ئة تتح��ول بس��رعة إىل الصبغ��ة احلضري��ة 
وينتظ��ر أن تش��هد ارتفاع��اً ف��ى مس��توى الدخ��ل والقدرة الش��رائية 
- واتس��اعاً هائ��ًا ف��ى البني��ة احلضري��ة - ف��ى الس��نوات 
القادم��ة.  وس��يتباين االنتق��ال لاقتص��اد األخض��ر ب��ن ال��دول، 
نظ��ًرا العتم��اده عل��ى تفاصي��ل رؤوس األم��وال البش��رية والطبيعي��ة 
ل��كل دول��ة وعل��ى املس��توى النس��بى لتقدمه��ا هن��اك العدي��د م��ن 
الف��رص الس��احنة جلمي��ع ال��دول ف��ى مث��ل ه��ذا االنتق��ال.  فق��د 
وصل��ت بع��ض ال��دول ملس��تويات عالي��ة م��ن التنمي��ة البش��رية، 
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ولك��ن ع��ادة م��ا يك��ون ذل��ك عل��ى حس��اب قاعدته��ا م��ن امل��وارد 
الطبيعي��ة، وج��ودة بيئته��ا، وارتف��اع انبع��اث غ��ازات االحتب��اس 
احل��رارى. ويكم��ن التح��دى ال��ذى تواجه��ه ه��ذه ال��دول ف��ى 
خف��ض نس��بة بصمته��ا البيئي��ة للف��رد دون التأث��ر عل��ى ج��ودة 
احلي��اة فيه��ا.  وال ت��زال بع��ض ال��دول األخ��رى حتاف��ظ عل��ى 
نس��بة منخفض��ة لبصمته��ا البيئي��ة للف��رد، ولكنه��ا حتت��اج 
لتحس��نى مس��تويات اخلدم��ات والرفاهي��ة املادي��ة ملواطنيه��ا 
ويكم��ن التح��دى بالنس��بة لتل��ك ال��دول ف��ى حتقي��ق ذل��ك دون 

زي��ادة بصمته��ا البيئي��ة بش��دة.  
كيف نقيس تقدمنا نحو االقتصاد األخرض:

ال ميكنن��ا أن نأم��ل ف��ى إدارة ش��يء ال نس��تطيع حتى قياس��ه.  
ل��ذا فإنن��ا نعتق��د أن��ه عل��ى الرغ��م م��ن تعقي��د االنتق��ال الكام��ل 
إىل االقتص��اد األخض��ر، فاب��د لن��ا م��ن التع��رف عل��ى املؤش��رات 
املناس��بة واس��تخدامها عل��ى مس��توى االقتص��اد الكل��ى وكذل��ك 

عل��ى مس��توى القطاع��ات.  
إن املؤش��رات االقتصادي��ة التقليدي��ة، مث��ل النات��ج احملل��ى 
اإلمج��اىل، تنظ��ر ألل��داء االقتص��ادى م��ن خ��ال عدس��ة مش��وهة، 
خصوًص��ا أن مث��ل ه��ذه املؤش��رات ال تعك��س م��دى م��ا تس��تنزفه 
عملي��ات اإلنت��اج واالس��تهاك م��ن م��وارد رأس امل��ال الطبيع��ى. 
ويعتم��د النش��اط االقتص��ادى ع��ادًة عل��ى االنتق��اص م��ن قيم��ة 
رأس امل��ال الطبيع��ى إم��ا باس��تنفاذ امل��وارد الطبيعي��ة، أو بالتقلي��ل 
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م��ن ق��درة النظ��م البيئي��ة عل��ى تقدي��م املناف��ع االقتصادي��ة، س��واء 
ع��ن طري��ق اإلم��داد أو س��ن اللوائ��ح أو اخلدم��ات الثقافي��ة. 

 وف��ى الوض��ع املث��اىل، ُتقيَّ��م التغ��رات احلادث��ة ف��ى أرص��دة 
رأس امل��ال الطبيع��ى بقيم��ة مالي��ة وتدخ��ل ضم��ن احلس��ابات 
القومي��ة، ع��ن طري��ق بن��اء احملاس��بة البيئي��ة و االقتصادي��ة

SEEA  ال��ذى تق��وم ب��ه الش��عبة اإلحصائي��ة لألم��م املتح��دة 
 System of Environmental-Economic Accounts
وه��ى لتنظي��م البيان��ات اإلحصائي��ة الش��تقاق مؤش��رات متماس��كة 
وإحص��اءات وصفي��ة لرص��د التفاع��ات ب��ن االقتص��اد والبيئ��ة 
وحال��ة البيئ��ة لتحس��ن عملي��ة صن��ع الق��رار.  ونظ��ام احملاس��بة 
ال يق��رتح أى إن املؤش��رات الرئيس��ية واح��دة.  ب��ل ه��و نظ��ام 
متع��دد األغ��راض ال��ذى يول��د جمموع��ة واس��عة م��ن اإلحص��اءات 
واملؤش��رات م��ع العدي��د م��ن التطبيق��ات احملتمل��ة املختلف��ة 
التحليلي��ة حي��ث تعم��ل احملاس��بة اخلض��راء عل��ى حس��اب: 

الطاقة.  . ١
املياه.   . 2
األمساك.   . 3
الزراعة.  . 4
عاقة اإلنسان بالنظام البيئى.  . 5
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وكلم��ا اتس��ع اس��تخدام مثل ه��ذه املقاييس أضحت لدينا مؤش��رات 
أص��دق للمس��توى احلقيق��ى لنم��و الدخ��ل واألعم��ال وقابلي��ة النم��و. 
يرتك��ز انته��اج منه��ج التنمي��ة املس��تدامة و تبن��ى االقتص��اد 

األخض��ر عل��ى تش��جيع االس��تثمار ف��ى اجمل��االت التالي��ة:

السياحة البيئية أو املستدامة: 
الس��ياحة ف��ى الوق��ت احلاض��ر م��ن القطاع��ات االقتصادي��ة 
ذات األهمي��ة الكب��رة بالنس��بة ملي��زان املدفوع��ات ف��ى العدي��د من 
دول الع��امل، و لق��د أصبح��ت، كعنص��ر تصدي��ر و اس��تراد، أه��م 
املقوم��ات الرئيس��ية للتج��ارة الدولي��ة، حي��ث تش��ر اجتاه��ات 
النم��و الكم��ى للس��ياحة إىل توات��ر أهمي��ة ه��ذه الصناع��ة، فق��د 
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بل��غ ع��دد الس��ياح الدولي��ن ع��ام ١997م )6١2( ملي��ون س��ائح، 
و بلغ��ت اإلي��رادات الس��ياحية العاملي��ة حن��و )443( بلي��ون 
دوالر، وف��ى ع��ام 2٠٠2م وص��ل ع��دد الس��ياح ف��ى الع��امل إىل 
)7٠3( ملي��ون س��ائح لتبل��غ اإلي��رادات الس��ياحية العاملية )48٠( 
ملي��ون دوالر، و ترتق��ب منظم��ة الس��ياحة العاملي��ة أن يص��ل ع��دد 
الس��ياح الدولي��ن إىل )١,6( ملي��ار س��لئح ع��ام 2٠2٠م و أن تبل��غ 
اإلي��رادات الس��ياحية العاملي��ة حن��و )2( تريلي��ون دوالر أمريك��ى. 
و م��ن منظ��ور اجتماع��ى و حض��ارى، فإن الس��ياحة هى جس��ر 
للتواص��ل ب��ن الثقاف��ات و املع��ارف اإلنس��انية لألم��م و الش��عوب 
و حمصل��ة طبيعي��ة لتط��ور اجملتمع��ات و ارتف��اع مس��توى معيش��ة 
الف��رد، و عل��ى الصعي��د البيئ��ى ف��ان الس��ياحة تع��د عام��ا مهم��ا 
الش��باع رغب��ات الس��ياح م��ن خ��ال زي��ارة املواق��ع الطبيعي��ة و 
التع��رف عل��ى تضاريس��ها و موارده��ا البيئي��ة و احلي��اة الفطري��ة 
فيه��ا، اضاف��ة إىل التع��رف عل��ى البيئ��ة االجتماعي��ة والثقافي��ة، 
و فض��ا ع��ن ذل��ك فق��د تس��اهم اإلي��رادات الس��ياحية ف��ى س��د 
تكلف��ة احلف��اظ عل��ى الس��مات الطبيعي��ة و امل��وارد التارخيي��ة و 
األثري��ة هل��ذه املواق��ع خاص��ة بالنس��بة للمناط��ق الت��ى ال متتل��ك 
االمكاني��ات املادي��ة الكافي��ة لتنفي��ذ برام��ج ص��ون الطبيع��ة و 

احلماي��ة و احلف��اظ لل��رتاث األث��رى و التارخي��ى به��ا. 
و بن��اء عل��ى األهمي��ة االقتصادي��ة و األجتماعي��ة و البيئي��ة 
و اعتم��ادا عل��ى مؤش��رات النم��و الكم��ى للس��ياحة ف��ان هن��اك 
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اجت��اه متعاظ��م المن��اء الس��ياحة بأمناطه��ا املختلف��ة، اال أن 
ه��ذا االجت��اه حن��و تنمي��ة النش��اطات الس��ياحية بكثاف��ة و دون 
مراع��اة ماق��د ينج��م عنه��ا م��ن تأث��رات س��لبية ق��د ي��ؤدى قطع��ا 
إىل مضاعف��ة ألاث��ار الس��لبية عل��ى نواح��ى البيئ��ة األجتماعي��ة 
و الثقافي��ة عموم��ا و عل��ى م��وارد البيئ��ة الطبيعي��ة عل��ى وج��ه 
اخلص��وص، فم��وارد البيئ��ة الطبيعي��ة بصف��ة خاص��ة أضح��ت 
تعان��ى ضغوط��ا متزاي��دة نتيج��ة لزي��ادة الطل��ب عليه��ا، حي��ث 
تش��ر اجتاه��ات النم��و النوع��ى للس��ياحة ف��ى الع��امل إىل تزاي��د 
أع��داد الس��ياح املتطلع��ن لزي��ارة املواق��ع الس��ياحية الت��ى تتمت��ع 
بطبيع��ة متمي��زة و ج��ودة بيئي��ة عالي��ة، و أن تدف��ق الس��ياح 
بأع��داد كب��رة وس��وء التخطي��ط و اإلدارة و النش��اط الس��ياحى 
العش��وائى س��يعمد إىل ختري��ب و تدم��ر العدي��د م��ن البيئ��ات 
و تهدي��د للحي��اة الفطري��ة فيه��ا، وس��يجعل م��ن ه��ذه املواق��ع 
الس��ياحية مناط��ق مرتدي��ة بيئي��ا و اجتماعي��ا منف��رة للس��ياح مم��ا 
ي��ؤدى ب��دوره إىل اضمح��ال وتقل��ص امكاني��ات اجل��ذب هل��ذه 
املواق��ع و بالت��اىل تدن��ى اهميته��ا الس��ياحية و فقدانه��ا مل��ورد ه��ام 

م��ن م��وارد التنمي��ة االجتماعي��ة و االقتصادي��ة. 
و ف��ى ظ��ل تع��اىل األص��وات بض��رورة احلف��اظ عل��ى البيئ��ة 
بكاف��ة جوانبه��ا باعتباره��ا رأمس��ال صناع��ة الس��ياحة، و لتنام��ى 
ادراك الكث��ر م��ن احلكوم��ات و الس��لطات احمللي��ة و اهليئ��ات 
الدولي��ة ألهمي��ة مطل��ب دوام النم��اء )التنمي��ة املس��تدامة( لكاف��ة 
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القطاع��ات االقتصادي��ة، و ف��ى اط��ار م��اورد ف��ى التقري��ر ال��ذى 
قام��ت بإع��داده )اللجن��ة العاملي��ة للبيئ��ة و التنمي��ة( بن��اء عل��ى 
طل��ب م��ن اجلمعي��ة العمومي��ة لألم��م املتح��دة ح��ول حتدي��د 
تلب��ى  الت��ى  »السياس��ة  بأنه��ا  املس��تدامة  التنمي��ة  سياس��ة 
احتياج��ات احلاض��ر دون االخ��ال بق��درة األجي��ال اآلتي��ة عل��ى 
تلبي��ة احتياجاته��ا »، و ألج��ل احلف��اظ عل��ى امل��وارد الس��ياحية 
الطبيعي��ة و التارخيي��ة و الثقافي��ة ملواصل��ة االنتف��اع به��ا ف��ى 
املس��تقبل القري��ب والبعي��د ف��ان كل م��ن األم��م املتح��دة و منظم��ة 
الس��ياحة العاملي��ة تبن��ت فك��رة التنمي��ة املس��تدامة للس��ياحة 
كقط��اع اقتص��ادى واع��د ينبغ��ى اس��تثماره اس��تثمارا مس��تداما 
لني��ل مكاس��ب اقتصادي��ة ذات ج��دوى عالي��ة و حتاش��ى ح��دوث 

أي��ة مش��اكل بيئي��ة أو معض��ات اجتماعي��ة و ثقافي��ة. 
مفهوم السياحة املستدامة:

بن��اء عل��ى م��اورد ف��ى األجن��دة )2١( الت��ى أقره��ا مؤمت��ر األمم 
املتح��دة للبيئ��ة و التنمي��ة املس��مى “قم��ة األرض” و ال��ذى انعق��د 
ف��ى ري��ودى جان��رو ع��ام ١992م، والت��ى مت فيه��ا توضي��ح فك��رة 
التنمي��ة املس��تدامة بش��كل أدق، قام��ت منظم��ة الس��ياحة العاملي��ة 
و وكات دولي��ة أخ��رى باع��داد أجن��دة )2١( خمصص��ة لقطاع��ى 
الس��فر و الس��ياحة بعن��وان: حن��و تنمي��ة مس��تدامة رافق��ة بالبيئ��ة 
»وه��ى تش��رح ال��دور ال��ذى ينبغ��ى هلذي��ن القطاع��ن أن يؤدي��اه 
لتحقي��ق تنمي��ة س��ياحية مس��تدامة.  كما وضعت منظمة الس��ياحة 
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العاملي��ة تعريف��ا ملفه��وم الس��ياحة املس��تدامة عل��ى النح��و الت��اىل« 
ان التنمي��ة املس��تدامة للس��ياحة تقتض��ى م��ن جه��ة أوىل تلبي��ة 
األحتياج��ات احلالي��ة للس��ياح و للمناط��ق املضيف��ة، و تس��توجب 
م��ن جه��ة ثاني��ة وقاي��ة و حتس��ن ف��رص املس��تقبل.  و التنمي��ة 
تس��تدعى إدارة ش��ؤون امل��وارد بطريق��ة تتي��ح تلبي��ة األحتياج��ات 
االقتصادي��ة و األجتماعي��ة و اجلمالي��ة م��ع احلف��اظ عل��ى كل 
املمي��زات الثقافي��ة و مام��ح البيئة الفطرية و أنظم��ة دعم احلياة«.  
اجلمعي��ة الدولي��ة للس��ياحة البيئي��ة: »الس��فر املس��ئول إىل 
املناط��ق الطبيعي��ة ال��ذى ي��ؤدى إىل حف��ظ البيئ��ة، وحتس��ن رف��اه 

الس��كان احمللي��ن«
وفق��ا للدلي��ل اإلرش��ادى للس��ياحة املس��تدامة ف��ى الوط��ن  •

العربي/الص��ادر ع��ن جامع��ة ال��دول العربي��ة، وبرنام��ج األم��م 
املتح��دة للبيئ��ة »عملي��ة تعل��م وثقاف��ة وتربي��ة مبكون��ات 
البيئ��ة، وبذل��ك تك��ون الس��ياحة البيئي��ة وس��يلة لتعري��ف 

الس��ياح بالبيئ��ة واالخن��راط به��ا«. 
طبق��ا للصن��دوق العامل��ى للبيئ��ة” الس��فر إىل مناط��ق طبيعي��ة  •

مل يلح��ق به��ا التل��وث، ومل يتع��رض توازنه��ا الطبيع��ى إىل 
اخلل��ل، وذل��ك لاس��تمتاع مبناظره��ا ونباتاته��ا وحيواناته��ا 

الري��ة وحضاراته��ا ف��ى املاض��ى واحلاض��ر«. 
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ه��ى س��ياحة الحت��دث إخ��اال بالت��وازن البيئ��ى النات��ج ع��ن  •
تصرف��ات الس��ائح.  

ه��ى س��ياحة خض��راء نظيف��ة، تس��تند إىل البيئ��ة والطبيع��ة،  •
غ��ر ض��ارة أو خمّرب��ة أو مفّس��دة على املس��تويات اإليكولوجية 

واالجتماعي��ة والثقافية.  
س��ياحة مس��ؤولة، راش��دة، حيكمه��ا الوع��ى والعقل والش��عور  •

باملسؤولية.  
س��ياحة مس��تدامة sustainable تتج��دد موارده��ا، ف��ا  •

تنض��ب بفع��ل االس��تعمال الكثي��ف.  
تعم��ل ف��ى ص��احل التنمي��ة احمللي��ة والوطني��ة عل��ى امل��دى  •

املتوس��ط والبعي��د.  
تهدف إىل الرتويح والتعّرف والتجديد الشخصى والنفسى.  •
•  .)١99١ ،Colvin( السائح البيئى - طبقا لكولفن
الطبيعي��ة  • األماك��ن  عل��ى  التع��رف  ف��ى  رغب��ة  لدي��ه 

واحلضاري��ة، واكتس��اب خ��رة - واالس��تعداد لإلنف��اق ف��ى 
س��بيل ذل��ك - حياف��ظ عل��ى البيئ��ة. 

يتفاع��ل م��ع الس��كان احمللي��ن وينخ��رط  ف��ى ثقافته��م  •
االجتماعي��ة.  وحياته��م 

يراعى القوانن واألعراف احمللية للمجتمع.  •
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أهداف و أمهية التنمية املستدامة للسياحة: 
صيان��ة امل��وارد الطبيعي��ة و الثقافي��ة و غره��ا ألج��ل ادام��ة . ١

اس��تخدامها مس��تقبا م��ع متك��ن األجي��ال احلاض��رة م��ن 
االس��تفادة منه��ا، وتب��دو أهمي��ة نه��ج التنمي��ة املس��تدامة 
هن��ا ف��ى أن بق��اء القط��اع الس��ياحى يتوق��ف عل��ى بق��اء 
إمكاني��ات ج��ذب الس��ياح ذات الصل��ة بال��رتاث الطبيع��ى و 
البيئ��ى والتارخي��ى و الثقاف��ى ملنطق��ة م��ا، ف��إذا م��ا ت��ردت 
األوض��اع البيئي��ة أو اندث��رت ف��إن ذل��ك يعن��ى فق��دان مقومات 
صناع��ة الس��ياحة، كم��ا أن احلف��اظ عل��ى امل��وارد الس��ياحية 
ميك��ن حتس��ينه غالب��ا ع��ن طري��ق تنمي��ة الس��ياحة، فإدام��ة 
املمي��زات الثقافي��ة )كالع��ادات و التقالي��د مث��ا( م��ن األم��ور 
اهلام��ة ف��ى احلف��اظ عل��ى ال��رتاث الثقاف��ى ملنطق��ة م��ا، كم��ا 
أن ص��ون امل��وارد الس��ياحية يعن��ى ان الس��كان احمللي��ن 
س��يصبحون أكث��ر وعي��ا و إدراكا لقيم��ة تراثه��م وم��ن مت 

دعمه��م خلط��ط محاي��ة ه��ذه امل��وارد. 
تبن��ى أس��لوب التخطي��ط العلم��ى لتنمي��ة و إدارة الس��ياحة . 2

ف��ى املنطق��ة املعني��ة بطريق��ة ال تول��د مش��اكل بيئي��ة أو 
اجتماعي��ة أو اقتصادي��ة، ويفي��د التخطي��ط البيئ��ى و دراس��ة 
ق��درات النق��ل كونه��ا وس��ائل فني��ة هام��ة لتف��ادى نش��وء أو 
اس��تفحال املش��اكل البيئي��ة و األجتماعي��ة و االقتصادي��ة الت��ى 

ق��د ختلفه��ا الس��ياحة. 
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احل��رص عل��ى اس��تمرار ج��ودة البيئ��ة بكاف��ة جوانبه��ا و . 3
حتس��ن اجل��ودة ف��ى املواق��ع الت��ى حتت��اج لذل��ك، وف��ى هذا 
الس��ياق ف��إن الس��ياح ع��ادة م��ا يرغب��ون ف��ى زي��ارة مواق��ع 
متت��از بالطبيع��ة اخلاب��ة و البيئ��ة النظيف��ة الغ��ر ملوث��ة، 
والس��ياحة ميكنه��ا توف��ر دواف��ع و وس��ائل لص��ون املواق��ع و 
حتس��ن ج��ودة البيئ��ة عن��د احلاج��ة، فج��ودة البيئ��ة توف��ر 
متع��ة كب��رة اله��اىل املنطق��ة و الس��ياحة تزي��د وعيه��م ألهمي��ة 
ج��ودة البيئ��ة و بالت��اىل دعمه��م خلط��ط احلف��اظ عل��ى ه��ذه 

اجل��ودة و حتس��ينها مت��ى م��ا اقتض��ى األم��ر ذل��ك. 
ادام��ة رض��ى الس��ائح ك��ى يس��تمر ف��ى زي��ارة املوق��ع، و . 4

ق��د يك��ون الس��ائح احل��اىل للموق��ع بذل��ك وس��يلة للدعاي��ة 
ل��ه عن��د اآلخري��ن مم��ا يضم��ن س��هولة تس��ويق املوق��ع و 
يص��ون مسعت��ه، ف��اذا م��ا فق��د أى موق��ع قدرت��ه عل��ى أرض��اء 
الس��ياح فه��و س��يفقد حتم��ا االس��واق الس��ياحية و يتاش��ى 

في��ه النش��اط الس��ياحى. 
تعمي��م مناف��ع الس��ياحة عل��ى كل فئ��ات اجملتم��ع، ينت��ج . 5

ع��ن تبن��ى مفه��وم التخطي��ط العلم��ى واإلدارة الرش��يدة ف��ى 
امن��اء الس��ياحة إىل تعمي��م املنفع��ة االجتماعي��ة و االقتصادي��ة 
عل��ى كل فئ��ات اجملتم��ع املقيم��ة ف��ى املوق��ع الس��ياحى 
مم��ا جيع��ل ه��ؤالء حريص��ون عل��ى دوام الس��ياحة و اخت��اذ 
املواق��ف االجيابي��ة حي��ال ذل��ك، و جدي��ر بالذك��ر أن 
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الس��ياحة الت��ى تق��وم عل��ى مش��اركة الس��كان احمللي��ن ه��ى 
وس��يلة هام��ة لتعمي��م املناف��ع عليه��م. 

مم��ا س��بق تتض��ح جلي��ا ماهي��ة الس��ياحة املس��تدامة فه��ى 
نقط��ة التاق��ى م��ا ب��ن احتياج��ات ال��زوار و املنطق��ة املضيف��ة 
هل��م، مم��ا ي��ؤدى أو رمب��ا يعن��ى محاي��ة و دع��م ف��رص التطوي��ر 
املس��تقبلى حبي��ث يت��م إدارة مجي��ع املص��ادر بطريق��ة توف��ر 
االحتياج��ات االقتصادي��ة و األجتماعي��ة و الروحي��ة، و لكنه��ا 
ف��ى نف��س الوق��ت حتاف��ظ عل��ى الواق��ع احلض��ارى و النم��ط 
البيئ��ى الض��رورى و التن��وع احلي��وى و مجي��ع مس��تلزمات احلي��اة 

و أنظمته��ا. 
كم��ا تب��ن أن اس��تدامة الس��ياحة هل��ا ثاثة مظاه��ر متداخلة :

االستدامة االقتصادية.  •
االستدامة االجتماعية و الثقافية.  •
االستدامة البيئية.  •

و االس��تدامة هن��ا تش��تمل بالض��رورة عل��ى االس��تمرارية، 
وعلي��ه ف��إن الس��ياحة املس��تدامة تتضم��ن االس��تخدام األمث��ل 
للم��وارد الطبيعي��ة، مب��ا ف��ى ذل��ك مص��ادر التن��وع احلي��وى، و 
ختفي��ف أث��ار الس��ياحة عل��ى البيئ��ة، والثقاف��ة وتعظي��م الفوائ��د 
م��ن محاي��ة البيئ��ة و اجملتمع��ات احمللي��ة، و ه��ى كذل��ك حت��دد 

اهلي��كل التنظيم��ى املطل��وب للوص��ول إىل ه��ذه األه��داف. 
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مبادئ السياحة املستدامة :
عن��د حماول��ة دم��ج رؤى و قضاي��ا الس��ياحة املس��تدامة الس��يما 
تل��ك املتعلق��ة بالسياس��ات واملمارس��ات احمللي��ة جي��ب أن تؤخ��ذ 

بع��ن االعتب��ار املب��ادئ األساس��ية التالي��ة :
أن يك��ون التخطي��ط للس��ياحة و تنميته��ا و إدارته��ا ج��زًءا م��ن  •

اس��رتاتيجيات احلماية أو التنمية املس��تدامة لإلقليم أو الدولة، 
و أن يتم فى ذلك إشراك وكاالت حكومية و مؤسسات خاصة 
وكذل��ك الس��كان احمللي��ن لتوف��ر أك��ر ق��در م��ن املناف��ع. 

أن تتب��ع ه��ذه ال��وكاالت و املؤسس��ات و اجلماع��ات و األف��راد  •
مب��ادئ اح��رتام ثقاف��ة و بيئ��ة و اقتص��اد املنطق��ة املضيف��ة 
والطريق��ة التقليدي��ة حلي��اة و س��لوك اجملتم��ع مب��ا ف��ى ذل��ك 

األمن��اط السياس��ية. 
أن يت��م االهتم��ام بالتوزي��ع الع��ادل للعوائ��د الس��ياحية ب��ن  •

العامل��ن ف��ى القط��اع الس��ياحى، و أف��راد اجملتم��ع املضيف، 
وس��كان املنطق��ة الس��ياحية. 

جي��ب ان تتوف��ر الدراس��ات و البح��وث و املعلوم��ات ع��ن  •
طبيع��ة الس��ياحة و تأثراته��ا عل��ى الس��كان و البيئ��ة الثقافي��ة 
قب��ل وبع��د التنمي��ة، خاص��ة بالنس��بة للمجتم��ع احملل��ى، 
حت��ى يتمك��ن الس��كان احمللي��ون م��ن املش��اركة و التأث��ر 

عل��ى اجتاه��ات التنمي��ة الش��املة. 
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أن يت��م عم��ل حتليل متداخ��ل للتخطيط البيئى و االجتماعى و  •
االقتص��ادى قب��ل املباش��رة بأى تنمية س��ياحية أو أى مش��اريع 
أخ��رى حبي��ث يت��م األخ��ذ مبتطلب��ات البيئ��ة و اجملتم��ع. 

أن يت��م تنفي��ذ برناجم��ا للرقاب��ة و التدقي��ق و التصحي��ح أثن��اء  •
مجي��ع مراح��ل تنمي��ة و إدارة الس��ياحة مب��ا يس��مح للس��كان 
احمللي��ن وغره��م م��ن االنتف��اع م��ن الف��رص املتوف��رة و 

التكي��ف م��ع التغي��رات الت��ى س��تطرأ عل��ى حياته��م. 
تنمية السياحة املستدامة :

لتحقي��ق التنمي��ة الس��ياحية الش��املة و املس��تدامة س��نورد 
مجل��ة م��ن اإلج��راءات و الوس��ائل الت��ى م��ن ش��أنها إجن��اح 
املواءم��ة ب��ن رغب��ات ونش��اطات الس��ياح م��ن جه��ة و محاي��ة 
امل��وارد البيئي��ة و النظ��م االجتماعي��ة و تعظي��م الفوائ��د االقتصادية 

م��ن جه��ة أخ��رى و ذل��ك به��دف تطبيقه��ا وه��ى:
س��ن القوان��ن والتش��ريعات ذات العاق��ة حبماي��ة البيئة على . ١

أن تأخ��ذ ف��ى االعتبار ضرورة النظر ملكونات البيئة الس��ياحية 
كوح��دة واح��دة، أى كنظام بيئى متكامل غ��ر قابل للتجزئة. 

وج��ود مراك��ز دخ��ول ف��ى املواق��ع الس��ياحية لتنظي��م حرك��ة . 2
الس��ياح و تس��هيل املراقب��ة احل��ذرة لس��لوكهم اجت��اه البيئ��ة 
الس��ياحية، و إجي��اد أنظم��ة و قوان��ن تضم��ن الس��يطرة عل��ى 
أع��داد الس��ياح الوافدي��ن و توف��ر األم��ن و احلماي��ة ب��دون 
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إح��داث أض��رار بالبيئ��ة. 
حتدي��د الق��درة االس��تيعابية للمواق��ع الس��ياحية حبي��ث . 3

حي��دد أع��داد الس��ياح الوافدي��ن للمنطق��ة الس��ياحية و تف��ادى 
االزدح��ام، و خاص��ة ف��ى املواقع األثري��ة و التارخيية حتى ال 
يؤث��ر ذل��ك على البيئ��ة الطبيعية و الثقافي��ة و يعرضها للضرر. 

نش��ر الوع��ى الس��ياحى و الثقاف��ة البيئي��ة ب��ن الس��كان . 4
احمللي��ن، فغالب��ا م��ا يك��ون ه��ؤالء س��ببا ف��ى التخري��ب و 
التدم��ر البيئ��ى لدواع��ى مادي��ة، م��ع احل��رص عل��ى وج��ود 

اللوح��ات اإلرش��ادية الت��ى تؤك��د أهمي��ة ذل��ك. 
تش��جيع إقام��ة املش��اريع الت��ى توف��ر دخ��وال للس��كان . 5

احمللي��ن مث��ل الصناع��ات احلرفي��ة و التقليدي��ة و العم��ل 
كمرش��دين س��ياحين. 

تع��اون كل القطاع��ات ذات العاقة بالقطاع الس��ياحى إلجناح . 6
إقام��ة احملمي��ات الطبيعي��ة و الرتاثي��ة و إدارته��ا م��ن قب��ل 
ك��وادر بش��رية مؤهل��ة، واعتم��اد الس��ياحة البيئي��ة كوس��يلة 
مائم��ة لتس��ويقها و كنم��ط م��ن األمن��اط الس��ياحية التى ميكن 
م��ن خال��ه حتقي��ق التنمي��ة الس��ياحية الش��املة واملس��تدامة. 
خاص��ة الق��ول إن الس��ياحة املس��تدامة غ��دت منهج��ا و 
أس��لوبا تق��وم علي��ه املؤسس��ات الس��ياحية العاملي��ة، كم��ا أن 
منظم��ة الس��ياحة العاملي��ة ق��د س��لكت نه��ج التنمي��ة املس��تدامة 
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للس��ياحة و ه��ى تطب��ق مقتضياته��ا ف��ى كل اخلط��ط و الدراس��ات 
الت��ى تعده��ا ألج��ل الس��ياحة، و عل��ى غ��ر م��ا يعتق��د الكث��رون 
ف��إن تطبي��ق مفه��وم الس��ياحة املس��تدامة اليع��د مكلف��ا م��ن 
الناحي��ة املالي��ة؛ فل��ه عائ��ده املعن��وى و امل��ادى و يع��ود بالرب��ح و 
الفائ��دة عل��ى كاف��ة املؤسس��ات الس��ياحية، كم��ا أن تطبي��ق مفهوم 

االس��تدامة الس��ياحية يعتم��د عل��ى ثاث��ة جوان��ب مهم��ة: 
العائد املادى الصحاب املشاريع السياحية.   •
البع��د االجتماع��ى عل��ى أعتب��ار أن ه��ذه املؤسس��ات ه��ى جزء  •

م��ن اجملتم��ع احملل��ى وعليه��ا االس��تفادة م��ن اخل��رات و 
الكف��اءات احمللي��ة ماأمك��ن، باإلضاف��ة إىل إش��راك اجملتم��ع 

احملل��ى و األخ��ذ برأي��ه.  
البيئ��ة حي��ث تعام��ل ه��ذه املؤسس��ات عل��ى أنه��ا ج��زء م��ن  •

البيئ��ة، و بالت��اىل جي��ب عليه��ا احملافظ��ة عل��ى امل��وارد 
الطبيعي��ة م��ن م��اء وطاق��ة و نب��ات و أحي��اء طبيعي��ة ل��درء 

أى خط��ر م��ن مش��اكل الثل��وث والتده��ور. 
وأخ��را ف��إن تأم��ن اس��تدامة الس��ياحة يتطل��ب وج��ود 
إدارة رش��يدة لتأث��رات الس��ياحة عل��ى كاف��ة األصع��دة البيئي��ة 
البيئ��ة  أح��وال  بتط��ور  ودراي��ة  واالقتصادي��ة  واالجتماعي��ة 
باالعتم��اد عل��ى مؤش��رات بيئي��ة وإدام��ة ج��ودة املنت��ج الس��ياحى 
و أس��واق الس��ياح، فض��ا ع��ن املراقب��ة و املتابع��ة املس��تمرة و 
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اخت��اذ التداب��ر العاجل��ة حامل��ا تنش��أ املش��اكل، كم��ا ينبغ��ى دعم 
الس��ياحة م��ن قب��ل كاف��ة األط��راف س��واء الس��لطات احمللي��ة أو 
الس��كان احمللي��ن و مؤسس��ات القط��اع الس��ياحى اخل��اص و 
املنظم��ات غ��ر احلكومي��ة و الس��ياح أنفس��هم، و الب��د من تنس��يق 
جهوده��م بش��كل وثي��ق و تكثي��ف براجمه��م لبل��وغ األه��داف 
املش��رتكة و حتقي��ق التنمي��ة الس��ياحية الش��املة و املس��تدامة.
املعاجلة احليوية باستخدام الكائنات احلية الدقيقة

)ثورة الكائنات احلية الدقيقة إلنقاذ كوكب األرض(
توقع��ت دراس��ة حديث��ة نش��رتها جمل��ة »طبيع��ة« أن مس��احة 
الط��رق اجلدي��دة ح��ول األرض س��تزداد 25 كيلوم��رتا عل��ى االق��ل 

م��ن اآلن وحت��ى الع��ام 2٠5٠ ومعظمه��ا ف��ى البل��دان النامي��ة. 
ه��ذا الس��باق عل��ى الزف��ت ف��ى الع��امل )أكث��ر م��ن 6٠٠ 
م��رة م��ن دائ��رة األرض( مل يس��بق ل��ه مثي��ل ف��ى تاري��خ ه��ذه 
البس��يطة، وعل��ى حس��اب تربته��ا ومس��احاتها اخلض��راء وعل��ى 

حس��اب األم��ن الغذائ��ى العامل��ي. 
وتوقع��ت الدراس��ة أن تزي��د مس��احة الط��رق الع��ام 2٠5٠ أكث��ر 
م��ن 6٠% ع��ن املس��احة الت��ى وصل��ت إليه��ا ع��ام 2٠١٠ ، وه��ذا 
يعن��ى أن كوكبن��ا الصغ��ر ق��ادم عل��ى كارث��ة مزدوج��ة، زي��ادة 
ف��ى اس��تخدام الس��يارات واالنبعاث��ات وتناق��ص كب��ر ف��ى الرتب��ة 

واملس��احات اخلض��راء. 
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ال حتم��ل الدراس��ة الط��رق املس��ؤولية وحده��ا، فه��ى تتح��دث 
أيًض��ا ع��ن اس��تخراج امل��وارد الطبيعي��ة وقط��ع األش��جار وصناع��ة 
اخلش��ب واس��تخراج النف��ط والغ��از واملع��ادن ومتطلب��ات التب��ادل 
التجارى والبحث عن الطاقة. . . اخل وتتوقع الدراس��ة أن حتصل 
9٠% م��ن عملي��ات ش��ق الط��رق ف��ى البل��دان النامي��ة، وال س��يما 
ف��ى املناط��ق الغني��ة بالتن��وع البيولوج��ى املمي��ز والفري��د وحي��ث 
النظ��م االيكولوجي��ة تؤم��ن معظ��م اخلدم��ات احلياتي��ة للبش��رية. 
ويعت��ر التقري��ر أن أخط��ر ه��ذه الطرق س��يتم ش��قها ف��ى أماكن 
مه��ددة أص��ا كغاب��ات األم��ازون وح��وض الكونغو أو ف��ى األحراج 
الصغ��رة املقطع��ة أص��ا، كم��ا ه��ى احل��ال ف��ى لبن��ان.  كل ذل��ك 
س��يحصل ف��ى وق��ت تتوق��ع تقاري��ر الف��او أن يتضاع��ف الطل��ب 
عل��ى الغ��ذاء فى الفرتة نفس��ها، أى منتصف الق��رن )العام 2٠5٠(

م��ا كان هن��اك م��ن داٍع لتع��ّن األم��م املتح��دة تاري��خ 5 كان��ون 
األول يوم��اً عاملي��اً للرتب��ة، وع��ام 2٠١5 س��نة دولي��ة للرتب��ة، 
لك��ى يع��رف الع��امل أهمي��ة الرتب��ة وخط��ورة تده��ور حالته��ا ف��ى 
الع��امل.  كم��ا ال يف��رتض أن ننتظ��ر أيًض��ا لك��ى يص��در تقري��ر 
»حال��ة م��وارد الرتب��ة العاملي��ة«، للم��رة األوىل كدراس��ة ش��املة، 
ف��ى 5 كان��ون األول ع��ام 2٠١5، لك��ى يع��رف الع��امل حج��م 
الكارث��ة الت��ى تنتظ��ر البش��رية م��ن ج��راء تراج��ع أح��وال الرتب��ة 

ناحي��ة التل��وث وتهدي��د األم��ن الغذائ��ى العامل��ي. 
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وتش��مل التوصي��ات الص��ادرة ع��ن مؤمت��ر الش��راكة الع��ام تنفي��ذ 
مجل��ة تنظيم��ات قوي��ة ورص��د اس��تثمارات موازي��ة هل��ا م��ن قب��ل 
احلكوم��ات، ضمان��اً لإلدارة املس��تدامة للرتبة، وعلى حنو يس��اهم 
بفعالي��ة ف��ى القض��اء عل��ى اجل��وع وانع��دام األم��ن الغذائ��ى والفقر. 
تعت��ر الرتب��ة األس��اس إلنت��اج الغ��ذاء واألع��اف والوق��ود 
واأللي��اف، وبدونه��ا ال ميكنن��ا أن نضم��ن احلي��اة عل��ى وج��ه 
األرض؛ وحيثم��ا ُتفَق��د الرتب��ة ال ميك��ن جتديده��ا وف��ق ج��دول 
زمن��ى بش��رى، ول��ذا ف��إن تصاع��د املع��دل احل��اىل لتده��ور الرتب��ة 

يه��دد ق��درة األجي��ال املقبل��ة عل��ى تلبي��ة احتياجاته��ا. 
وتق��ول اخلب��رة ماري��ا هيلين��ا س��يميدو، نائ��ب املدي��ر الع��ام 
ملنظم��ة »ف��او«: »وه��ذا ه��و الدافع وراء إق��رار خطط العم��ل العاملية 
لاس��تخدام املس��تدام للرتب��ة ومحايته��ا كإجن��از رئيس��ى.  لكنن��ا 
ال ميك��ن أن نتوق��ف هن��ا، وحنت��اج إىل التزام��ات م��ن البل��دان 
واجملتم��ع املدن��ى بغي��ة حتوي��ل املخطط��ات إىل إج��راءات.  وهذا 
يتطل��ب إرادة سياس��ية واس��تثمارات إلنق��اذ م��وارد الرتب��ة الثمين��ة 

الت��ى يعتم��د عليه��ا ج��ل إنتاجن��ا م��ن الغ��ذاء«. 
بينم��ا تتي��ح بع��ض أج��زاء م��ن أفريقي��ا وأم��ركا اجلنوبي��ة 
جم��ااًل ممكن��اً للتوس��ع الزراع��ى وفق��اً ملنظم��ة »ف��او«، إال إن النم��و 
الس��كانى العامل��ى املتوق��ع أن يتج��اوز 9 ملي��ارات نس��مة حبل��ول 
ع��ام 2٠5٠ )مم��ا س��يؤدى إىل زي��ادات نس��بتها 6٠ ف��ى املئ��ة ف��ى 
الطل��ب عل��ى الغ��ذاء والعل��ف واأللي��اف( س��وف يلق��ى مبزي��د م��ن 
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الضغ��وط عل��ى م��وارد الرتبة املتاح��ة وفيما يفوق التوقع��ات املقّدرة. 
ويعان��ى حن��و 33 ف��ى املئ��ة م��ن رقع��ة الرتب��ة الكلي��ة تده��وراً 
ي��رتاوح »ب��ن املعت��دل واحل��اد« بس��بب التل��وث الع��ام، والتآكل، 
والتدّم��ك،  وامللوح��ة،  واحلموض��ة،  املغذي��ات،  ونض��وب 

واإلجه��اد، والتل��وث الكيميائ��ي. 
وتنعك��س األض��رار الت��ى تلح��ق بالرتب��ة عل��ى س��بل املعيش��ة، 
وخدم��ات النظ��م االيكولوجي��ة، واألم��ن الغذائ��ى، ورفاهي��ة 

اإلنس��ان س��واء بس��واء. 
وإذ تتأث��ر الرتب��ة بتغ��ر املن��اخ، ميك��ن أن ت��ؤدى أيًض��ا إىل 
تفاق��م س��ياقه اجل��ارى. وعل��ى س��بيل املث��ال، ميك��ن ل��إلدارة 
املس��تدامة مل��وارد الرتب��ة أن تؤث��ر إجيابي��اً عل��ى تغ��ر املن��اخ 
م��ن خ��ال امتص��اص الكرب��ون واحل��د م��ن انبع��اث غ��ازات 
االحتب��اس احل��رارى، وكذل��ك م��ن خ��ال التخفي��ف م��ن س��ياق 

التصح��ر اجل��ارى ف��ى بع��ض املناط��ق. 
الضغوط املتصاعدة: 

تعت��ر الرتب��ة املنتج��ة ف��ى الع��امل حم��دودة ج��دًا، وه��ى 
تواج��ه ضغوط��اً متصاع��دة بفع��ل خمتل��ف االس��تخدامات مث��ل:

زراع��ة احملاصي��ل وتطه��ر األراض��ى وزي��ادة اس��تخدام  •
األدوي��ة واألمس��دة الكيميائي��ة. 
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أنشطة التحريج فى الغابات، واملراعى احليوانية بشتى أشكاهلا.  •
الطاق��ة  • وإنت��اج  الس��كانية  والزي��ادة  احلض��رى  التوس��ع 

املع��ادن.  واس��تخراج 
األمهية وسبل احلامية:

تش��كل الرتب��ة م��ا ال يق��ل ع��ن رب��ع التن��وع البيولوج��ى  •
احلي��وى عل��ى صعي��د الع��امل، وه��ى األس��اس إلنت��اج الغ��ذاء 

واألع��اف والوق��ود واأللي��اف. 
تلعب الرتبة دوراً رئيسياً فى توفر إمدادات املياه النقية ودعم  •

الق��درة عل��ى التكي��ف امل��رن ألح��داث الفيضان��ات واجلف��اف. 
تعتم��د احلي��اة النباتي��ة واحليواني��ة اعتم��اداً حامس��اً عل��ى  •

إع��ادة تدوي��ر املغذي��ات األساس��ية م��ن خ��ال العملي��ات 
الطبيعي��ة للرتب��ة. 

محاي��ة الرتب��ة تتطل��ب إع��ادة االعتب��ار إىل املخطط��ات  •
التوجيهي��ة لرتتي��ب األراض��ى ومحاي��ة األماك��ن الزراعي��ة 
واألح��راج ومراقب��ة األعم��ال الزراعي��ة اجمله��دة ومراقب��ة 
اس��تخدام الكيميائي��ات الزراعي��ة عل��ى أنواعه��ا وإع��ادة 

النظ��ر بعوام��ل االس��تثمار ملصلحته��ا. 
تس��مى  جدي��دة  تكنولوجي��ا  إىل  الع��امل  توج��ه  ل��ذا 
التكنولوجي��ا احليوي��ة Biotechnologies و املعاجل��ة احليوي��ة 
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Bioremediation الت��ى أطلقه��ا االقتص��ادى الزراع��ى اجملرى 
كارل إيرك��ى س��نة ١9١9، وه��ى عملي��ة اختي��ار كائ��ن ح��ى 
)نب��ات - كائن��ات حي��ة دقيق��ة( ميك��ن أن ختلصن��ا م��ن بع��ض 
امللوث��ات املوج��ودة ف��ى البيئ��ة احمليط��ة بنا م��اء - ه��واء - تربة. 
 ماه��ى تكنولوجي��ا )الكائن��ات الدقيق��ة النافع��ة  الفعال��ة( :

 )EM Effective Microorganisms(
 ))EM الكائن��ات الدقيق��ة الفعال��ة أو م��ا خيتص��ر مبصطل��ح
ه��ى إح��دى أه��م التقني��ات الش��ائعة لاس��تفادة م��ن امليكروب��ات 
)ذات الفائ��دة( والت��ى تس��تخدم اآلن عل��ى نط��اق الع��امل و الت��ى 
طوره��ا الع��امل اليابان��ى الدكت��ور ت��رو هيج��ا حي��ث تع��ود ملكي��ة 
مجي��ع الرتكيب��ات وامللكي��ة الفكري��ة وت��دار م��ن قب��ل منظم��ة 
حب��وث EMRO ف��ى أوكين��اوا الياب��ان وهن��اك مكات��ب إقليمي��ة 
ف��ى مجي��ع أحن��اء الع��امل الت��ى تس��تخدم أش��كال خمتلف��ة مب��ا 
ف��ى ذل��ك الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة، أوروب��ا و كوس��تاريكا، 
جن��وب أفريقي��ا، كيني��ا، مص��ر ، و انتش��ر بس��رعة إىل أكث��ر م��ن 
١2٠ بل��دا من��ذ إطاقه��ا ف��ى ع��ام ١982، وأصبح��ت منتج��ات 
)الكائن��ات الدقيق��ة الفعال��ة( متوف��رة ف��ى األس��واق العاملي��ة من��ذ 
ع��ام ١983 ف��ى الياب��ان وأصب��ح وجوده��ا ش��ائعا حت��ى أنه��ا 
ميك��ن أن توج��د ف��ى املتاج��ر احمللي��ة املنزلي��ة اقليمي��اً ودولي��اً. 
وق��د لعب��ت ه��ذه امليكروب��ات ش��ديدة التكي��ف دورا هم��ا ف��ى 
عملي��ة الت��وازن البيئ��ى ف��ى األرض م��ن خ��ال بنائه��ا الفيزيائ��ى 
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املتماس��ك وقدرته��ا عل��ى التكاث��ر طبيعي��ا و أثبت��ت التج��ارب 
الطبي��ة واملعملي��ة إن ه��ذه امليكروب��ات توج��د داخ��ل أجس��أمنا 
حي��ث تعم��ل عل��ى مس��اعدة اجلس��م اإلنس��انى عل��ى اهلض��م 
وبالت��اىل تس��تطيع االس��تفادة م��ن وجوده��ا الطبيع��ى ف��ى احلف��اظ 

عل��ى صح��ة جس��م اإلنس��ان. 
تأت��ى م��ادة EM ف��ى ش��كل س��ائل حمتوي��ًة عل��ى كائن��ات 
دقيق��ة ذات نف��ع مول��دة طبيعي��ا ، وميك��ن تصني��ف الكائن��ات 
الدقيق��ة ف��ى EM بس��هولة إىل ث��اث جمموع��ات رئيس��ية : 

بكتري��ا محضي��ة لبني��ة.  )توج��د عام��ة ف��ى األلب��ان . ١
ومش��تقاتها(. 

مخرة )توجد فى اخلبز(. . 2
البكتريا التى تدخل فى عمليات الرتكيب الضوئى. . 3

وظائف الكائنات الدقيقة: 
إف��راز إنزمي��ات تق��وم بتحلي��ل امل��واد العضوية املعق��دة ومعدنة . ١

العناص��ر الغذائي��ة املوج��ودة به��ا أى حتويله��ا م��ن الص��ورة 
العضوي��ة غ��ر الذائب��ة إىل الص��ورة املعدني��ة الذائب��ة الت��ى 

يس��تطيع النب��ات امتصاصه��ا.  
إف��راز األمح��اض الت��ى تق��وم بإذاب��ة العناص��ر املعدني��ة . 2

املوج��ودة ف��ى الرتب��ة مث��ل إذاب��ة أم��اح الفوس��فات الصخرى 
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غ��ر الذائب��ة وحتويله��ا إىل أم��اح فوس��فات ذائب��ة، وكذل��ك 
حتري��ر عنص��ر البوتاس��يوم وغ��ره م��ن العناص��ر املرتبط��ة 

مبع��ادن الرتب��ة الزراعي��ة.  
إف��راز بع��ض امل��واد املخلبي��ة Chelating Agents  الت��ى . 3

تع��رف باس��م حوام��ل احلدي��د Siderophores  التى تيس��ر 
للنبات��ات امتص��اص عنص��ر احلدي��د.  

 أكس��دة مركب��ات الكري��ت غ��ر الذائب��ة وحتويله��ا إىل . 4
ص��ورة ذائب��ة.  

تثبي��ت أزوت اهل��واء اجل��وى مم��ا يزي��د م��ن حمت��وى الرتب��ة . 5
م��ن النيرتوج��ن وكذل��ك متثيل ثانى أكس��يد الكربون بواس��طة 
البكرتي��ا األوتوتروفي��ة مم��ا يزي��د م��ن الكرب��ون العض��وى. 

حتس��ن بن��اء الرتب��ة Soil Structure ع��ن طري��ق جتمي��ع . 6
حبيب��ات الرتب��ة بربطه��ا م��ع بعضه��ا بواس��طة خي��وط هيفات 
الفطري��ات واألكتينوميس��يتات أو لصقه��ا بواس��طة م��واد 
صمغي��ة لزج��ة تفرزه��ا الكائن��ات الدقيق��ة، مم��ا يزي��د م��ن 

درج��ة التهوي��ة ف��ى الرتب��ة.  
تس��اعد الكائن��ات الدقيقة على تكوي��ن الدوبال Humus  فى . 7

الرتب��ة الزراعي��ة مم��ا حيس��ن م��ن خصوب��ة الرتبة بوج��ه عام.  
إف��راز منظم��ات النم��و النباتي��ة األم��ر ال��ذى يس��رع م��ن مع��دل . 8

من��و النبات.  
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إف��راز مض��ادات حيوي��ة تثب��ط من��و بع��ض امليكروب��ات . 9
للنب��ات.   املمرض��ة 

إم��داد الرتب��ة بأع��داد وف��رة م��ن الكائن��ات الدقيق��ة . ١٠
املفي��دة تناف��س امليكروب��ات املرضي��ة وحت��ول دون نش��اطها 

وأصابته��ا للنب��ات. 
ختليق اإلس��رتات الت��ى هلا تأثر طارد للحش��رات الضارة . ١١
تكسر الروابط العضوية بن املركبات الكيميائية . ١2

: EM أنواع
• EM

• EM ceramic

• EM pokashi

• EM mud ball

• EM-X gold

: EM1 املواد املستخدمة ىف التصنيع
موالس. . ١
ماء خاٍل من الكلور. . 2
3 .. EM

الطاقة الشمسية لتنمية بكرتيا التمثيل الضوئى . 4
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نصائح اكتامل عملية التخمر:
ظهور رقائق من اخلمرة البيضاء على السطح. . ١
صاحيته ملدة 4أسابيع بعد تنشيطه. . 2
حيفظ فى أوعية باستيكية. . 3
ع��دم اس��تخدام مي��اه الش��رب ف��ى عملي��ة التجهي��ز حي��ث إن . 4

م��ادة الكل��ور تقل��ل م��ن فاعلي��ة الكائن��ات الدقيق��ة.
ال تق��ل درج��ة ح��رارة التخم��ر ع��ن 6 درج��ات مئوي��ة لك��ى . 5

ال تق��ل فاعلي��ة الكائن��ات الدقيق��ة. 
6 . EM عن��د اس��تخدامة لل��رش يفض��ل أن يك��ون ١ ج��زء م��ن

إىل ١٠٠ج��زء م��اء .
EM active  يكتمل بعد 7 أيام. . 7

ال تزيد درجة PH من 3: 3. 8.. 8
: EM استخدامات

الزراعة: 
خمصب زراعى. . ١
يدخل فى صناعة األمسدة العضوية.. 2
يدخل فى عمل السياج. 3
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زيادة اإلنتاجية من 2٠:%3٠.. 4
زيادة مناعة النباتات. . 5
6 .. E-C زي��ادة القيم��ة الغذائي��ة حيث مي��د النبات��ات بفيتامن
مينع ملوحة الرتبة. . 7
حيافظ على الضغط اإلمسوزى للرتبة. . 8
حيول املعادن الثقيلة إىل مركبات معقدة. . 9

١٠ .. Free Radical مينع تكوين 
زيادة الكائنات الدقيقة النافعة فى الرتبة .. ١١

املزارع )سمكية - حيوانية - داجنة(: 
مينع انتشار رائحة األمونيا .. ١
يزيد من مناعة احليوانات.. 2
زيادة فى اإلنتاجية. . 3
يزيد من القيمة الغذائية للعلف. . 4
حتويل الفرشة إىل مساد عضوى .. 5

مياه الرشب و الرصف الصحى: 
تنقية مياه الشرب. . ١
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حتويل مياه الصرف إىل مياه صاحلة لرى احملاصيل. . 2
البناء و التشييد: 

يزيد من صابة اخللطة األمسنتية .. ١
مينع الصدأ.  . 2
مينع الروائح الناجتة من الدهانات. . 3
يقلل من تصاعد الغبار فى بيئة العمل. . 4

املنازل: 
مذيب للدهون و األوساخ. . ١
مطهر للحمامات. . 2
مينع انسداد البالوعات. . 3
مبيد حشرى.. 4
بديل للخمرة.. 5
يعمل كخمرة فى صناعة الزبادى أو املخلل أو اخلبز. . 6
يوض��ع ف��ى الغس��االت األوتوماتي��ك مع 3/١ كمية املس��حوق .. 7
تغسل به اخلضراوات للتخلص من أى كائنات دقيقة ممرضة. . 8
يوض��ع ف��ى مي��اه االس��تحمام إلع��ادة اس��تخدامها ف��ى الزراعة . 9

التنظيف. أو 
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استخدامات أخرى: 
مينع تصاعد غاز الديوكسن و امليثان. . ١
2 ..probiotic مكمل غذائى
تطهر محامات السباحة. . 3
تنقية مياه املزارع السمكية و مياه البحار و احمليطات. . 4
يزيد من كفاءة عملية التخمر فى املكامر و البيوجاز. . 5
إذابة بقع الزيت. . 6
حتويل الوقود اخلام إىل وقود حيوى. . 7
حتويل الباستيك إىل بيوباستيك. . 8
مصانع اجللود. . 9

يستخدم كعاج للمناعة و السكر و الضغط و أمراض أخرى. . ١٠
صناعة الصابون السائل و الصلب. . ١١
تقليل اإلشعاع النووى.. ١2
١3 ..EM فنادق صديقة للبيئة باستخدام

أمثلة: 
مزي��ج معلق��ة كب��رة م��نEM • 1 ف��ى نص��ف ل��رت م��ن امل��اء . ١

وال��رش ف��ى مجي��ع أحن��اء املن��زل أو ف��ى الس��يارة.  
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غس��ل كل املاب��س اجلدي��دة م��ع ح��واىل 8/١ إىل 2/١ ك��وب . 2
م��ن EM • 1 ل��كل محول��ة من الغس��يل مع ختفي��ف احلمولة 

إىل الثل��ث و النق��ع أوال مل��دة 5-١٠ دقائ��ق.
خل��ط 2/١ ك��وب EM • 1 ف��ى 3 ل��رت م��ن منظف��ات الغس��يل . 3

الس��ائل و محام��ات اجلاكوزى. 
2/١ كأس EM • 1 عل��ى النف��ط الط��اء القائ��م للقض��اء عل��ى . 4

م��ا يق��رب م��ن الروائ��ح م��ن الط��اء اجلدي��د ومن��ع تصاع��د 
املركب��ات العضوي��ة املتطاي��رة أثن��اء مرحل��ة املعاجل��ة.  

مزيج ¼ كوب فى لرت زجاجة رذاذ لغسيل الزجاج.  . 5
مزيج 8/١ كوب مع منظفات األطباق.. 6
إضاف��ة 4/١ ال��كأس لغس��الة الصح��ون ملنع البقع من تش��كيل.  . 7
مزي��ج ¼ ك��وب ف��ى زجاج��ة ل��رت م��ن الش��امبو أو الصاب��ون . 8

الس��ائل.  EM • 1  ام��ر جي��د للبش��رة. 
ف��ى عاج��ات الن��ادى الصحى، EM-X ® توضع س��راميك . 9

ف��ى امل��اء كج��زء م��ن الع��اج باألش��عة دون احلم��راء البعي��دة.  
الس��راميك حت��ت احلم��راء البعي��دة لديه��ا احل��رارة اخ��رتاق 

واحلف��اظ عل��ى املي��اه أكث��ر دفئ��ا لف��رتة أط��ول.
ميك��ن أن تض��اف إىل مي��اه تس��تخدم لنق��ع اليدي��ن . ١٠

والقدم��ن للمس��اعدة ف��ى تهدئ��ة تش��قق اجلل��د.  لألق��دام أن��ه 
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يس��اعد عل��ى القض��اء عل��ى الروائ��ح الق��دم.  
اس��تخدام EM ف��ى صناع��ة الصاب��ون يس��اعد حق��ا . ١١

احلف��اظ عل��ى اجلل��د.  كم��ا أنه��ا ال ترتاك��م ف��ى املص��ارف، 
وال��ذى يس��بب ع��ادة الروائ��ح.  

أيًض��ا األش��خاص الذي��ن يس��تخدمون EM • 1  كغس��ول . ١2
الوج��ه ملن��ع ح��ب الش��باب.

١3 . EM • 1 يطب��ق م��رة واح��دة ف��ى الش��هر مبع��دل ١ ج��زء
ل��كل ١٠,٠٠٠ ج��زء م��ن امل��اء لل��رك ملن��ع من��و الطحال��ب. 

معلق��ة كب��رة م��ن EM إىل 5 ل��رت م��اء دايفء لتنظي��ف . ١4
الس��راميك. 

الزراعة املستدامة:
أصل الكلمة:

كان أول م��ن ص��اغ مصطل��ح الزراع��ة املس��تدامة )كوس��يلة 
منهجي��ة( هم��ا األس��رتاليان بي��ل موليس��ون وديفي��د هوجملري��ن 
خ��ال س��بعينيات الق��رن املاض��ى. وكان��ت كلم��ة »الزراع��ة 
املس��تدامة« تش��ر ف��ى األص��ل إىل »الزراع��ة الدائم��ة« ولك��ن مت 
توس��يع نطاقه��ا لتش��ر أيًض��ا إىل »االس��تنبات الدائ��م« عل��ى غ��رار 
أن اجلوان��ب االجتماعي��ة كان��ت ج��زًءا ال يتج��زأ م��ن نظ��ام 
مس��تدام حًق��ا متأث��ًرا بفلس��فة الزراع��ة الطبيعي��ة لفوك��واكا، وصف 



127

موليس��ون الزراع��ة املس��تدامة بأنها«فلس��فة العم��ل م��ع، ولي��س 
ض��د الطبيع��ة؛ وفلس��فة املراقب��ة املمت��دة واملدروس��ة ولي��س العم��ل 
الطائ��ش غ��ر الناض��ج؛ وفلس��لفة مراقب��ة النبات��ات واحليوان��ات 
ف��ى كل وظائفه��ا، ولي��س معامل��ة أى منطق��ة عل��ى أنه��ا نظ��ام 

املش��روع الف��ردى.
تعريف االستدامة:

 تع��رف االس��تدامة بأنه��ا نه��ج النظ��ام البيئ��ى ف��ى التعام��ل 
م��ع الزراع��ة، وم��ن ب��ن املمارس��ات الت��ى م��ن املمك��ن أن 
تتس��بب ف��ى إحل��اق ض��رر طوي��ل األج��ل بالرتب��ة احلراث��ة 
املفرط��ة مم��ا ي��ؤدى إىل التعريةوال��رى دون وج��ود التصري��ف 
الكاف��ى مم��ا ي��ؤدى إىل ملوح��ة الرتب��ة، وق��د وف��رت التج��ارب 
طويل��ة األج��ل بعًض��ا م��ن أفض��ل البيان��ات ح��ول الكيفي��ة الت��ى 
تؤث��ر به��ا املمارس��ات املختلف��ة عل��ى خصائ��ص الرتب��ة الضروري��ة 
لتحقي��ق االس��تدامة.  وف��ى الوالي��ات املتح��دة، هن��اك وكال��ة 
فيدرالي��ة، وه��ى خدم��ة حف��ظ امل��وارد الطبيعي��ة التابع��ة ل��وزارة 
الزراع��ة األمريكي��ة، تتخص��ص ف��ى تقدي��م املس��اعدة الفني��ة 
واملالي��ة للمهتم��ن بالس��عى إىل حف��ظ امل��وارد الطبيعي��ة والزراع��ة 

اإلنتاجي��ة باعتباره��ا أهداف��ا توافقي��ة. 
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ــى  ــع ع ــكل موق ــا ل ــازم توافره ــل ال ــم العوام وأه
ــى :  ــدة ه ح

الش��مس واهل��واء والرتب��ة واملي��اه.  وم��ن ب��ن ه��ذه العوام��ل 
األربع��ة، تك��ون املي��اه ونوعي��ة الرتب��ة وكميته��ا ه��ى األكث��ر 
ُعرض��ة للتدخ��ل البش��رى ع��ر الزم��ن وم��ن خ��ال العمال��ة. 

عل��ى الرغ��م م��ن توف��ر اهل��واء وأش��عة الش��مس ف��ى كل م��كان 
عل��ى كوك��ب األرض، إال أن احملاصي��ل تعتم��د أيًض��ا عل��ى 
العناص��ر املغذي��ة للرتب��ة وتوف��ر املي��اه.  فعندم��ا يق��وم املزارع��ون 
بزراع��ة احملاصي��ل وحصاده��ا، فإنه��م يزيل��ون بعًض��ا م��ن 
العناص��ر املغذي��ة للرتب��ة.  وإذا مل يت��م جتدي��د الرتب��ة، فس��تعانى 
األرض م��ن اس��تنزاف العناص��ر املغذي��ة به��ا وتصب��ح إم��ا غ��ر 
مس��تخدمة أو تعان��ى م��ن اخنف��اض غل��ة احملص��ول.  وتعتم��د 
الزراع��ة املس��تدامة عل��ى جتدي��د الرتب��ة م��ع تقلي��ل اس��تخدام 
م��وارد الطاق��ة غ��ر املتج��ددة مث��ل الغ��از الطبيع��ى )ال��ذى 
ُيس��تخدم ف��ى حتوي��ل النيرتوج��ن اجل��وى إىل أمس��دة مصنع��ة( 

أو اخلام��ات املعدني��ة )عل��ى س��بيل املث��ال: الفوس��فات(.  
وتش��مل املص��ادر احملتمل��ة للنيرتوج��ن الت��ى س��تكون متوف��رة 

م��ن حي��ث املب��دأ بص��ورة غ��ر حم��دودة م��ا يل��ي:
إع��ادة تدوي��ر نفاي��ات احملاصي��ل وفض��ات املاش��ية أو . ١

البش��رية.  الفض��ات 
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زراع��ة حماصي��ل البق��ول والعل��ف مث��ل الف��ول الس��ودانى أو . 2
الرس��يم احلج��ازى والت��ى تك��ون أش��كااًل م��ن التعاي��ش م��ع 
بكتري��ا تثبي��ت النيرتوج��ن الت��ى ُيطل��ق عليه��ا امُلس��تجذرة. 

اإلنت��اج الصناع��ى للنيرتوج��ن م��ن خ��ال عملي��ة هاب��ر . 3
يس��تخدم اهليدروج��ن ال��ذى ُيس��تخرج حالًي��ا م��ن الغ��از 
الطبيع��ى، )إال أن��ه ميك��ن احلص��ول عل��ى ه��ذا اهليدروج��ن 
ب��داًل م��ن ذل��ك م��ن خ��ال التحلي��ل الكهربائ��ى للمي��اه 
باس��تخدام الكهرب��اء )الت��ى ميك��ن توليده��ا م��ن اخلاي��ا 

الشمس��ية أو طواح��ن اهل��واء(.
هندس��ة احملاصي��ل )غ��ر البقولي��ة( وراثًي��ا لتكوي��ن أش��كال . 4

م��ن التعاي��ش م��ع بكتري��ا تثبي��ت النيرتوج��ن أو تثبي��ت 
النيرتوج��ن دون متكاف��ات جرثومي��ة. 

مت اق��رتاح اخلي��ار األخ��ر ف��ى الس��بعينيات م��ن الق��رن 
العش��رين، إال أن��ه مل يصب��ح قاب��ًا للتطبي��ق إال مؤخ��ًرا، وم��ن 
ب��ن اخلي��ارات األكث��ر واقعي��ة والت��ى غالًب��ا م��ا يت��م إغفاهل��ا 
تطبي��ق ال��دورة الزراعي��ة طويل��ة األج��ل، والع��ودة إىل ال��دورات 
الطبيعي��ة الت��ى تغم��ر األراض��ى املزروع��ة س��نوًيا )مم��ا يعي��د 
العناص��ر املغذي��ة املفق��ودة بص��ورة غ��ر حم��دودة( مث��ل فيض��ان 
نه��ر الني��ل، واالس��تخدام طوي��ل األج��ل ل��� الفح��م النبات��ى، 
واس��تخدام س��االت احملاصي��ل واملاش��ية املتكيف��ة م��ع الظ��روف 
غ��ر املثالي��ة مث��ل اآلف��ات واجلف��اف ونق��ص العناص��ر املغذي��ة. 
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بعض أساليب إدارة الرتبة:
الزراعة دون حراثة.. ١
2 ..)Keyline design( تصميم اخلطوط الفاصلة
زراع��ة ش��جرات ص��ادة للري��اح للحف��اظ على متاس��ك الرتبة.. 3
عودة املواد العضوية املدجمة إىل احلقول.. 4
إيق��اف اس��تخدام األمسدة الكيميائية الت��ى حتتوى على امللح.. 5
محاية الرتبة من انسياب املياه.. 6

احلراجة الزراعية: 
ه��ى نه��ج متكام��ل الس��تخدام املزاي��ا التفاعلي��ة م��ن اجلم��ع 
ب��ن األش��جار والش��جرات م��ع احملاصي��ل و/أو املاش��ية.  وه��ى 
جتم��ع ب��ن التقني��ات الزراعي��ة وتقني��ات احلراج��ة خلل��ق 
نظ��م انتف��اع ب��األرض أكث��ر تنوًع��ا وإنتاجي��ة ورحبي��ة وصح��ة 
واس��تدامة.  بينم��ا ُيع��د التعري��ف الضي��ق للحراج��ة الزراعي��ة ه��و 

»األش��جار ف��ى امل��زارع«.
تأت��ى القاع��دة النظري��ة للحراج��ة الزراعي��ة م��ن البيئ��ة، 
ع��ر اإليكولوجي��ا الزراعي��ة وم��ن ه��ذا املنظ��ور، ُتع��د احلراج��ة 
الزراعي��ة واح��دة م��ن العل��وم الثاث��ة الرئيس��ية الت��ى تس��تخدم 

األرض.  واآلخ��ران هم��ا الزراع��ة واحلراج��ة.
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تنخف��ض كف��اءة التمثي��ل الضوئ��ى م��ع زي��ادة ش��دة الض��وء، 
ويزي��د مع��دل التمثي��ل الضوئ��ى بصعوب��ة مبج��رد أن تك��ون ش��دة 
الض��وء أكث��ر م��ن ح��واىل ُعش��ر ض��وء أش��عة الش��مس املباش��رة.  
وه��ذا يعن��ى أن النبات��ات حت��ت األش��جار م��ا زال بإمكانه��ا 
النم��و جي��ًدا بالرغ��م م��ن حصوهل��ا عل��ى ض��وء أق��ل.  وم��ن 
خ��ال وج��ود أكث��ر م��ن مس��توى واح��د م��ن الغط��اء النبات��ى، 
فم��ن املمك��ن احلص��ول عل��ى متثي��ل ضوئ��ى أكث��ر مم��ا يت��م 

احلص��ول علي��ه بطبق��ة واح��دة. 
إن احلراج��ة الزراعي��ة لديه��ا الكث��ر م��ن القواس��م املش��رتكة 
م��ع التحمي��ل.  فكاهم��ا لدي��ه اثن��ان أو أكث��ر م��ن األن��واع 
النباتي��ة )مث��ل النبات��ات املثبت��ة للنيرتوج��ن( ف��ى تفاع��ل 
لذل��ك،  ونتيج��ة  متع��ددة،  نوات��ج  يق��دم  وكاهم��ا  وثي��ق، 
تنخف��ض اإلنتاجي��ة الكلي��ة املرتفع��ة، بس��بب تقاس��م تطبي��ق 
واح��د أو مدخ��ل واح��د، كم��ا تنخف��ض التكالي��ف أيًض��ا.  وف��وق 
ذل��ك، هن��اك مكاس��ب حم��ددة للحراج��ة الزراعي��ة.  كم��ا ُتع��رف 
احلراج��ة الزراعي��ة باس��م وح��دة إدارة األراض��ى املتعم��دة، والت��ى 
م��ن خاهل��ا ُت��زرع النبات��ات املعم��رة اخلش��بية عل��ى نف��س قطع��ة 
األرض م��ع احملاصي��ل الزراعي��ة و/أو الث��روة احليواني��ة ف��ى 

ش��كل م��ن أش��كال الرتتي��ب املكان��ى أو التسلس��ل الزم��ين. 



132

الفوائد:
ميك��ن ألنظم��ة احلراج��ة الزراعي��ة أن تك��ون مفي��دة أكث��ر 
م��ن األس��اليب التقليدي��ة لإلنت��اج الزراع��ى والغاب��ات.  حي��ث 
ميكنه��ا توف��ر إنتاجي��ة أك��ر وفوائ��د اقتصادي��ة وتن��وع أكث��ر ف��ى 

الس��لع واخلدم��ات البيئي��ة.
ع��ادة م��ا يك��ون التنوع احلي��وى فى أنظم��ة احلراج��ة الزراعية 
أعل��ى م��ن األنظم��ة الزراعي��ة التقليدي��ة، فم��ع اثن��ن أو أكث��ر م��ن 
األن��واع النباتي��ة املتفاعل��ة ف��ى مس��احة معين��ة، خيل��ق التن��وع 
موطًن��ا أكث��ر تعقي��ًدا ميكن��ه دع��م جمموع��ة متنوع��ة م��ن الطي��ور 
واحلش��رات واحليوان��ات األخ��رى.  واعتم��اًدا عل��ى التطبي��ق، 
ميك��ن للتأث��رات احملتمل��ة للحراج��ة الزراعي��ة أن تش��مل:

احل��د م��ن الفق��ر من خ��ال زي��ادة إنت��اج اخلش��ب واملنتجات  •
األخ��رى اخلاصة باألش��جار لاس��تهاك والبي��ع املنزىل.

املس��اهمة ف��ى حتقي��ق األم��ن الغذائ��ي م��ن خ��ال اس��تعادة  •
خصوب��ة الرتب��ة لزراع��ة احملاصي��ل الغذائي��ة.

احلص��ول عل��ى م��اء نظي��ف م��ن خ��ال تقلي��ل انس��ياب  •
املغذي��ات والرتب��ة.

مواجه��ة ظاه��رة االح��رتار العامل��ي وخط��ر اجملاع��ة م��ن  •
خ��ال زي��ادة ع��دد األش��جار املقاوم��ة للجف��اف واإلنت��اج 

الت��اىل للفواك��ه والبن��دق والزي��وت الصاحل��ة ل��ألكل.
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احل��د م��ن إزال��ة الغاب��ات والضغ��ط عل��ى األراض��ى احلرجي��ة  •
م��ن خ��ال توف��ر احلط��ب امل��زروع ف��ى احلق��ول.

تقلي��ل أو القض��اء عل��ى احلاج��ة إىل امل��واد الكيميائي��ة الس��امة  •
)املبي��دات احلش��رية ومبي��دات األعش��اب إخل (.

حتس��ن التغذي��ة البش��رية، م��ن خ��ال إنت��اج حماصي��ل  •
زراعي��ة متنوع��ة.

ف��ى احل��االت الت��ى تك��ون فيه��ا ف��رص حص��ول الن��اس عل��ى  •
األدوي��ة الس��ائدة فرًص��ا حم��دودة، توف��ر مس��احة متزاي��دة 

لزراع��ة النبات��ات الطبي��ة .
زراعة األسطح:

اس��تغال أج��زاء م��ن األس��طح ف��ى زراع��ة احملاصي��ل املختلفة 
الت��ى حتت��اج إليه��ا األس��رة م��ن خض��روات وفاكه��ة أو نبات��ات 

طيب��ة وعطري��ة أو زه��ور قط��ف أو نبات��ات زين��ة. 
اهلدف من زراعة األسطح :-

هدف بيئى.     . ١
هدف اجتماعى.       . 2
هدف اقتصادى. . 3
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أوالً :- األهداف البيئية :
يقل��ل التل��وث البيئ��ى النات��ج م��ن زي��ادة مس��احات املبان��ى . ١

واملنش��آت م��ع قل��ة الغط��اء النبات��ى الكاف��ى » تق��ل درج��ة 
احل��رارة بالس��طح م��ن 3-7 درج��ة » دراس��ة. 

اتاح��ة الفرص��ة الستنش��اق ه��واء نظي��ف وبالت��اىل اخنف��اض . 2
أم��راض اجله��از التنفس��ى » توف��ر الع��اج ». 

التخل��ص م��ن املهم��ات الت��ى خت��زن عل��ى أس��طح املن��ازل . 3
الت��ى تتس��بب ف��ى تش��ويه املظه��ر البيئ��ى وكذل��ك إمكاني��ة 

ح��دوث حرائ��ق. 
تقلي��ل تواج��د احلش��رات والزواح��ف الض��ارة الت��ى تس��كن . 4

األس��طح.  كالق��وارض والتعاب��ن. 
تنقي��ة ه��واء املدين��ة حي��ث وج��د أن كل واح��د م��رت مرب��ع . 5

)١ م2( م��ن الس��طح األخض��ر يزي��ل ١٠ ج��م م��ن ملوث��ات 
اهل��واء كل ع��ام. 

تقلي��ل ثان��ى أكس��يد الكرب��ون )CO2( م��ن خ��ال اس��تهاكه . 6
ف��ى عملي��ة البن��اء الضوئ��ى الت��ى تق��وم به��ا النبات��ات. 

ينت��ج أكس��جن كل ١. 5 م��م2 م��ن الس��طح األخض��ر تنت��ج . 7
أكس��جن يكف��ى ش��خص مل��دة ع��ام. 

إنت��اج غ��ذاء أم��ن صحي��اً م��ن خ��ال التحك��م ف��ى األمس��دة . 8
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وع��دم وج��ود مبي��دات مس��تخدمة ف��ى عملي��ة اإلنت��اج. 
إنت��اج غ��ذاء ط��ازج لقاطن��ى املناط��ق البعي��دة الت��ى تعان��ى م��ن . 9

قلت��ه األم��ر ال��ذى ي��ؤدى حلماي��ة الصح��ة العام��ة. 
ثانيُا :- األهداف االجتامعية :-

نش��ر تل��ك املش��روعات الصغ��رة الت��ى م��ن خاهل��ا ميك��ن . ١
اس��تغال الذي��ن يعان��ون م��ن البطال��ة م��ن الش��باب وبع��ض 
كب��ار الس��ن مم��ا يقل��ل م��ن الس��رقات،  واالحن��راف للش��باب 
لع��دم  الس��ن  لكب��ار  ال��ذى حي��دث  االكتئ��اب  وكذل��ك 

إحساس��هم أنه��م أف��راد منتج��ون. 
احلص��ول عل��ى غ��ذاء أم��ن صحي��اً حي��ث يت��م الزراع��ة حت��ت . 2

األس��رة وب��دون اس��تخدام املبيدات. 
عندم��ا يك��ون الغ��ذاء آمن��ا صحي��اً فيك��ون هن��اك تأث��ر عل��ى . 3

جوان��ب متع��ددة عل��ى ع��دد م��ن القطاع��ات املختلف��ة ف��ى 
اقتص��اد الدول��ة، وه��ى ترتب��ط بالصح��ة واالكتف��اء النات��ج م��ن 
الغ��ذاء م��ن بع��ض اخلض��روات وأيًض��ا يس��اعد عل��ى تقلي��ل 

حم��دودى الدخ��ل. 
يتحق��ق األكتف��اء الذات��ى من إحدى اصن��اف اخلضروات وذلك . 4

حس��ب املس��احة املنزرع��ة فعندم��ا يتحق��ق األكتف��اء الذات��ى 
لألس��رة، فالبت��اىل يتحق��ق للمجتم��ع وهذا يعتر ه��دف قومى. 
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محاي��ة الصح��ة وحتس��ن األداء األكادميى لألطفال والش��باب . 5
نتيج��ة حصوهل��م عل��ى الغ��ذاء األم��ن صحي��اً وتعل��م الطف��ل 
كيفي��ة رعاي��ة النب��ات واحملافظ��ة علي��ه أثن��اء مراح��ل من��و 

ه��ذا النب��ات وه��ذا ه��دف ترب��وى.  
يس��اعد اجملتم��ع فى جعل ذوى االحتياج��ات اخلاصة وذوى . 6

س��ن التقاعد دائما الش��عور بأنه منتج وال ميكن االس��تغناء عنه. 
اس��تغال أوق��ات الف��راغ لرب��ات البي��وت واصحاب املعاش��ات . 7

مم��ا ل��ه تاث��ر عل��ى النواح��ى األجتماعي��ة والصحية. 
زي��ادة مس��احة الرقع��ة املنزرع��ة باس��تخدام النظ��م املكثف��ة . 8

حي��ث تضاع��ف اإلنت��اج. 
اس��تغال املس��احات اخلالية باملدارس التعليمية وجعلها ذات . 9

طاب��ع خ��اص إلنت��اج بع��ض اخلض��روات أو نبات��ات الزين��ة. 
توف��ر املناظ��ر اجلمالي��ة م��ن خض��روات ونبات��ات زين��ة . ١٠

عل��ى أس��طح املن��ازل. 
خل��ق روح التس��امح والص��ر واحلل��م ف��ى األطف��ال وجتنب . ١١

الس��لوك غ��ر احملبوب. 
خل��ق روح التع��اون واملش��اركة واحل��ب ب��ن األس��ر . ١2

املختلف��ة وذل��ك ي��ؤدى إىل تطوي��ر الس��لوك الع��ام لألف��راد 
واألس��ر بينه��ا وبعضه��ا البع��ض. 
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توف��ر ج��زء م��ن دخ��ل األس��رة حي��ث تس��تطيع األس��رة . ١3
اس��تخدام الزراع��ة ب��دون ترب��ة ف��ى زراع��ة أس��طح املن��ازل 
كتغطي��ة ج��زء م��ن احتياج��ات األس��رة وع��اوة عل��ى أن��ه 
ميك��ن اس��تخدامه كمش��روع اقتص��ادى، وبالت��اىل إضاف��ة عائ��د 

جدي��د لألس��رة. 
ثالثا:- األهداف االقتصادية :

االس��تفادة م��ن أس��طح املن��ازل ف��ى إنت��اج خض��روات طازج��ة  •
لاس��تهاك الش��خصى أو البي��ع أو نبات��ات الزين��ة. . .  اخل

إنت��اج خض��روات آمن��ة صحي��اً وخالي��ة م��ن املبي��دات الض��ارة  •
واملس��ببات املرضية.

حتس��ن البيئ��ة احمليط��ة م��ن خ��ال تقلي��ل التل��وث البيئ��ى  •
)١ م2 ينت��ج 25 م3 أكس��جن (

توف��ر ف��رص عم��ل لرب��ات البي��وت وش��باب اخلرجي��ن ت��در  •
عليه��م عائ��داً اقتص��ادى. 

توف��ر مس��احات األرض الزراعي��ة للزراع��ة باحلب��وب ب��داًل  •
م��ن اخلض��روات. 

أنواع الزراعات فوق األسطح :
الزراعة املائية.      . ١
الزراعة باستخدام البيئات. . 2
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الزراعة اهلوائية. . 3
وظيفة األرض التى تقدمها للنبات املنزرع هبا :-

اإلمداد باملاء.. ١
اإلمداد بالغذاء.. 2
اإلمداد باهلواء.. 3
التدعيم. . 4

الرشوط الواجب توافرها ىف البيئة املنزرعة هبا النبات: 
االحتفاظ باملاء.. ١
توفر التهوية.. 2
العمل على تدعيم النبات.. 3
عدم وجود مواد ضارة أو سامة. . 4
خالية من األماح.. 5
خالية من األمراض واحلشائش.. 6
سهولة تنظيفها. . 7

نظم زراعة األسطح : 
أوالً :- باستخدام البيئة الزراعية :
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الزراعة باستخدام املراقد :-. ١
مراقد خشبية.        •
مراقد باستيكية.        •
على باالت قش األرز. •

الزراعة باستخدام أكياس الباستيك.. 2
الزراعة باستخدام األصص أو اجلرادل الباستيك. . 3
الزراعة باستخدام املواسر الباستيك.. 4
الزرعة باستخدام براميل باستيكية. . 5

ثانيًا :- الزراعة باستخدام املحاليل املغذية :
الزراعة فى مواسر مثبتة على حائط. . ١
الزراعة فى أحواض مائية.. 2
الزراعة فى صوانى باستيكية. . 3

أوالً :- البيئات الزراعية :
الزراعة باستخدام املراقد :-. ١

عب��ارة ع��ن ترابي��زات خش��بية أبعاده��ا )١. 25 × 2. 8 م(  •
هل��ا إط��ار ارتفاع��ه  )١5-2٠ س��م( تبط��ن بالباس��تيك )١ 

م��ل( وملح��ق بفتح��ة لص��رف امل��اء الزائ��د. 
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أو برمي��ل باس��تيك )2٠٠ ل��رت( يت��م ش��قها إىل نصف��ن  •
بالط��ول، وحتم��ل عل��ى حام��ل حدي��دى وم��زودة بفتح��ة 

لص��رف امل��اء الزائ��د. 
أهم املحاصيل التى يتم زراعتها ىف املراقد :

ه��ى احملاصي��ل الورقي��ة والت��ى ال حتت��اج جذوره��ا إىل عم��ق 
كب��ر أثن��اء النم��و مث��ل :-

الفج��ل - اجلرج��ر - الش��بت - امللوخي��ة - البقدون��س - 
الكزب��رة - الكرف��س

ويمكن زراعة بعض النباتات الطبية والعطرية مثل :-
النعن��اع - الزع��رت - الردق��وش - الرحي��ان - حص��ى اللب��ان 

- املرميي��ة. . . . إخل
نظام األكياس: . 2

يس��تخدم ه��ذا النظ��ام ف��ى زراع��ة النبات��ات الت��ى ال حتت��اج 
جذوره��ا إىل عم��ق كب��ر مث��ل :- اخل��س - الفراول��ة. 

وتس��تخدم أيًض��ا ف��ى حتض��ن العدي��د م��ن الش��تات مث��ل 
اخلي��ار - الطماط��م - الكوس��ة - الفلف��ل - البازجن��ان.  

حي��ث يت��م عم��ل ثق��وب ف��ى اجل��زء الس��فلى م��ن الكي��س 
للس��ماح بص��رف امل��اء الزائ��د. 
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الزراعة بنظام األصص - اجلرادل - األقفاص الباستيكية: . 3
يس��تخدم ه��ذا النظ��ام ف��ى حماصي��ل اخلض��ر الت��ى حتت��اج 

جذوره��ا إىل عم��ق أك��ر )25-3٠ س��م( أثن��اء النم��و مث��ل:
) الطماط��م - الفلف��ل - اخلي��ار - الكوس��ة - البامي��ة - 
البس��لة - البازجن��ان - الكرن��ب - القنبي��ط - البص��ل(. كم��ا 

ميك��ن اس��تخدامها ف��ى زراع��ة نبات��ات الزين��ة. 
الزراعة فى املواسر الباستيكية :-. 4

تس��تخدم مواس��ر باس��تيكية قط��ر 8-١٠ بوص��ة وط��ول 4 
م - 6 م حي��ث يت��م عم��ل فتح��ات عل��ى س��طح املاس��ورة بقط��ر 
8-١٠ س��م وتوض��ع املاس��ورة بع��د ملئه��ا بالبيئ��ة الزراعي��ة عل��ى 
حوام��ل حبي��ث تك��ون مبي��ل مناس��ب للس��ماح بص��رف الزائ��د 

م��ن حمالي��ل التغذي��ة. 
ويك��ون مناس��ب ه��ذا النظ��ام لزراع��ة حماصي��ل اخلض��ر الت��ى 

حتت��اج إىل عم��ق أك��ر أثن��اء النم��و كم��ا ف��ى نظ��ام األص��ص. 
الزراعة فى براميل باستيك :-. 5

يس��تخدم ه��ذا النظ��ام ف��ى زراع��ة أش��جار الفاكه��ة القزمي��ة 
مث��ل أش��جار العن��ب - الليم��ون - اخل��وخ - املاجن��و - وغره��ا. 
حي��ث تس��تخدم برامي��ل س��عتها ١2٠ ل��رت م��زورة بفتح��ة 

ص��رف لص��رف امل��اء الزائ��د. 
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الزراعة باستخدام املحاليل املغذية :
1- الزراعة باستخدام املواسري املثبتة عى احلائط. 

يتك��ون ه��ذا النظ��ام م��ن مواس��ر قط��ر 4 بوص��ة باألط��وال 
املطلوب��ة ويت��م عم��ل ثق��وب ف��ى املواس��ر بقط��ر 7-8 س��م وعل��ى 
ابع��اد ١2-١5 س��م م��ن حاف��ة كل ثق��ب واآلخ��ر )املس��افة ب��ن 

مرك��ز الثق��ب واآلخ��ر 2٠-25 س��م (.
يت��م تثبي��ت املواس��ر عل��ى اجل��دران أو األس��وار باس��تخدام 
كان��ات حديدي��ة حلم��ل املواس��ر وتثب��ت مبي��ل ق��درة 5 س��م لكل 
١٠ م لتس��مح مب��رور احملل��ول املغ��ذى ع��ر املاس��ورة وتوض��ع 
املواس��ر فى صفوف املس��افة بن املاس��ورة واألخرى 25-3٠ س��م. 

خ��زان احملل��ول املغ��ذى )برمي��ل باس��تيك 6٠ ل��رت حبنفي��ة( . ١
حمم��ول عل��ى حام��ل. 

خ��زان الس��تقبال فائ��ض احملل��ول املغ��ذى )برمي��ل باس��تيك . 2
6٠ ل��رت( حي��ث يت��م إعادت��ه خل��زان التغذي��ة يدوي��اً أو 
اس��تعمال خ��زان واح��د ب��ه طلمب��ة غاطس��ة وملح��ق ب��ه تيم��ر 
وبذل��ك تت��م عملي��ة التغذي��ة باحملل��ول املغ��ذى ألي��اً عل��ى 

ف��رتات حم��ددة )النظ��ام الدائ��رى(. 
أكي��اس باس��تيك مثقب��ة به��ا بيئ��ة صناعي��ة )بي��ت م��وس- . 3

فرمكيولي��ت( وش��تات يت��م وضعه��ا ف��ى فتح��ات عل��ى طول 
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املواس��ر وتس��تقبل اجل��ذور العناص��ر املغذي��ة م��ن احملل��ول 
املغ��ذى ال��ذى مي��ر اس��فل األكي��اس. 

ويصل��ح ه��ذا النظ��ام بكف��اءة م��ع نبات��ات صغ��رة احلج��م مث��ل 
اخل��س والفراولة. 

2- الزراعة ىف أحواض مائية :-
يت��م ف��ى أح��واض بط��ول 2 م وع��رض١ م وعم��ق )25 س��م( 
ويبط��ن احل��وض بباس��تيك مس��ك ١ س��م ومت��أل ه��ذه األح��واض 
ملس��افة 2٠ س��م باحملل��ول املغ��ذى ويوض��ع فوقه��ا طبق��ة الف��وم 
حي��ث يطف��و عل��ى الس��طح ويت��م عم��ل فتح��ات ف��ى الف��وم بقط��ر 

5 س��م وعل��ى مس��افات ١5-2٠ س��م. 
توضع الش��تات فى أكواب باس��تيك صغرة مثقبة من أس��فل 
وتوض��ع ف��ى ثق��وب الف��وم حي��ث تنم��و ج��ذور النبات��ات كله��ا أو 
ج��زء منه��ا مغم��وراً ف��ى احملل��ول املغ��ذى الس��اكن يلح��ق به��ذا 
النظ��ام طلمب��ة غاطس��ة ف��ى احل��وض لس��حب احملل��ول املغ��ذى 
ووضع��ه ف��ى املواس��ر عل��ى احلائ��ط )ملح��ق للنظ��ام الس��ابق( ٠

أه��م احملاصي��ل املناس��بة هل��ذا النظ��ام ه��ى اخل��س والفراول��ة  –
م��ع مراع��اة اآلت��ى: قي��اس درج��ة ملوح��ة احملل��ول بانتظ��ام 
حبي��ث ال يتع��دى ١5٠٠ ppm، وف��ى حال��ة زي��ادة امللوح��ة 

يض��اف م��اء عل��ى أال تؤث��ر امللوح��ة عل��ى من��و النبات��ات. 
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3 - الزراعة ىف صوانى باستيكية :-
اهل��دف م��ن ه��ذا النظ��ام ه��و إنت��اج أع��اف خض��راء يومي��اً 

لتغذي��ة احليوان��ات والطي��ور. 
صوان��ى باس��تيك مثقب��ة م��ن اجلانب��ن أو اقف��اص باس��تيك  –

مبطن��ة بطبق��ة باس��تيك يت��م عم��ل ثق��وب فيه��ا تس��مح 
بص��رف الزائ��د م��ن املي��اه. 

املوقع املناسب :-
زراع��ة اخلض��روات الثمري��ة حتت��اج إىل )أش��عة الش��مس( م��ن 
8-١٠ س��اعات يومي��اً واخلض��روات الورقي��ة حتت��اج إىل إض��اءة 

أق��ل.  وبالت��اىل الب��د م��ن تواف��ر الش��روط التالي��ة ف��ى املوق��ع. 
مكان غر مظلل تصله أشعة الشمس بصورة منتظمة. . ١
توفر مصدر للمياه. . 2
توفر مصدر للضوء. . 3
يفضل وجود سور حول املوقع. . 4
س��هولة الوص��ول إىل املوق��ع لنق��ل اخلامات ومتابع��ة العمليات . 5

الزراعية. 
أهم أنواع البيئات :-

بيئات عضوية.         . ١



145

بيئات غر عضوية. . 2
أهمها:

البيتم��وس )حفظ��ه للم��اء ع��اىل( - الرللي��ت )قلي��ل األحتف��اظ . ١
بامل��اء - قلي��ل التدعي��م(.

سرس األرز.. 2
الرمل اخلاىل من األماح. . 3
الياف جوز اهلند.. 4
الفرميكوليت )حيتفظ باملاء(. . 5
نشارة اخلشب - قش األرز. . 6

حاويات الزراعة :-
أكياس باستيك )مقاسات خمتلفة( - األكواب الباستيك  –
صناديق الفوم.          علب الكشرى )خس - فراولة(. –
- علب الزبادى.  – صناديق اخلشب.        
- اجلراكن . – صناديق الباستيك.         
اجلرادل.               - التنكات.  –
األصص.  –
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تغذية النباتات:
العوامل التى تؤثر على منو النبات: 
أواًل :- العوامل الوراثية :- منها 

األصناف واألحتياجات الغذائية. . ١
التفاعات بن الصنف واخلصوبة. . 2

ثانيًا :- العوامل البيئية :- أمهها 
درجة احلرارة.         . ١
اإلمداد الرطوبى. . 2
الطاقة الضوئية.        . 3
مكونات اهلواء اجلوى.. 4
حمتويات الرتبة من الغازات.    . 5
محوضة الرتبة. . 6
عوامل حيوية.        . 7
اإلمداد بالعناصر الغذائية. . 8

الرتبية البيئية: 
 اإلنس��ان الي��وم ه��و املش��كلة البيئي��ة األوىل؛ ذل��ك ألن أنظمتها 
مل تع��د ف��ى مقدوره��ا االس��تجابة ملطالب��ه املتزاي��دة الت��ى فاق��ت 
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طاق��ة االحتم��ال احمل��دودة لتل��ك األنظم��ة، وأصبح��ت البيئ��ة 
تعان��ى م��ن ج��راء النش��اطات البش��رية املتع��ددة اجلوان��ب الت��ى 
قي��د قدرته��ا عل��ى العط��اء و أخل��ت بتوازنه��ا حي��ث جت��اوز عمله 
ق��درة النظ��م البيئي��ة الطبيعي��ة عل��ى اس��تيعاب التغي��رات، مب��ا 
يه��دد بقائ��ه عل��ى س��طح األرض، و مب��ا يه��دد األجي��ال القادم��ة 
باألم��راض و نق��ص ف��ى امل��وارد الطبيعي��ة، و ه��ذا م��ا يتع��ارض 
م��ع م��ا يدع��و إلي��ه الع��امل اآلن م��ن اس��تغال امل��وارد الطبيعي��ة 
مب��ا يضم��ن لألجي��ال القادم��ة حقه��ا ف��ى تل��ك امل��وارد و ه��ذا م��ا 

يس��مى )تنمي��ة مس��تدامة أو اقتص��اد أخض��ر(. 
ل��ذا جي��ب الب��دء بالرتبي��ة البيئي��ة م��ن املراح��ل التعليمي��ة 
األوىل لرتس��يخ املفاهي��م البيئي��ة ل��دى األطف��ال و الش��باب للحف��اظ 
عل��ى بيئتن��ا والس��عى وراء تنمي��ة اقتصادي��ة و اجتماعي��ة عل��ى 

أس��اس بيئ��ى س��ليم. 
ه��ذا األم��ر لي��س باجلدي��د و لكنن��ا غفلن��ا ه��ذا اجلان��ب حيث 
دع��ى إلي��ه  من��ذ ع��ام ١977 ف��ى اول جتم��ع دوىل ترب��وى بيئ��ى 
ف��ى تبليس��ى اإلحت��اد الس��وفيتى و كان الثان��ى ف��ى موس��كو ع��ام 
١987، حي��ث درس العقب��ات الت��ى واجه��ت الرتبي��ة البيئي��ة 
ف��ى تبليس��ى ووض��ع اس��رتتيجية دولي��ة للعم��ل ف��ى ه��ذا اجمل��ال 
ف��ى ع��ام ١99٠ ث��م االجتم��اع الثال��ث ف��ى مؤمت��ر قم��ة األرض 
ف��ى ري��ودى جان��رو بالرازي��ل ف��ى يوني��و ١992 و ال��ذى أص��در 
أجن��دة 2١ املكون��ة م��ن 4٠ فص��ا، الفص��ل 36 يع��اجل الرتبي��ة و 
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الوع��ى البيئ��ى و التدري��ب و ق��د رك��زت عل��ى ثاث حم��اور هى: 
االرتقاء بالوعى البيئى لدى اجلماهر .. ١
توجية التعليم حنو التنمية املستدامة .. 2
تشجيع التدريب .. 3

 AFED والتنمي��ة  للبيئ��ة  العرب��ى  املنت��دى  أطل��ق  كم��ا 
برناجم��ه ف��ى الرتبي��ة البيئي��ة ع��ر خدم��ة عل��ى اإلنرتن��ت 
متاح��ة جلمي��ع املس��تخدمن ف��ى الع��امل العرب��ى، وق��دم املنت��دى 
عرض��اً ع��ن برناجم��ه ف��ى الرتبي��ة البيئي��ة خ��ال اجتماع��ات 
اللجن��ة العربي��ة املش��رتكة للبيئ��ة والتنمي��ة، الت��ى عق��دت ف��ى 
مق��ر اجلامع��ة العربي��ة ف��ى القاه��رة ف��ى تش��رين األول )أكتوب��ر( 
2٠١2.  وص��درت بنتيجته��ا توصي��ة م��ن ضم��ن مق��ررات املكت��ب 
التنفي��ذى جملل��س ال��وزراء الع��رب املس��ؤولن ع��ن ش��ؤون 
البيئ��ة، تدع��و املنت��دى إىل تزوي��د اجملل��س بكمي��ة م��ن دلي��ل 
»البيئ��ة ف��ى املدرس��ة« لتوزيع��ه عل��ى اهليئ��ات العربي��ة املس��ؤولة.  
كم��ا دع��ا احلكوم��ات العربي��ة إىل االس��تفادة م��ن الدلي��ل واملوق��ع 

اإللكرتون��ى لتعمي��م مفاهي��م الرتبي��ة البيئي��ة الس��ليمة. 
وجدي��ر بالذك��ر أن الرتبي��ة البيئي��ة ه��ى أح��د املواضي��ع 
الرئيس��ية لرنام��ج عم��ل جمل��س ال��وزراء الع��رب املس��ؤولن ع��ن 

ش��ؤون البيئ��ة لس��نة 2٠١3. 
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التعريف: 
 ه��و نظ��ام تعليم��ى يه��دف إىل تطوي��ر الق��درات وامله��ارات 
البيئي��ة لألف��راد املهتم��ن بالبيئي��ة وقضاياه��ا، وال��ذى م��ن خاله 
حيصل��ون عل��ى املعرف��ة العلمي��ة البيئي��ة والتوجيه��ات الصحيح��ة 
واكتس��اب امله��ارات الازم��ة للعم��ل بش��كل ف��ردى أو مجاع��ى 
ف��ى ح��ل املش��كات البيئي��ة القائم��ة والعم��ل أيًض��ا ق��در اإلم��كان 

للحيلول��ة دون ح��دوث مش��كات بيئي��ة جدي��دة.  
أهداف التعليم البيئى: 

التوعي��ة: مس��اعدة األف��راد واجلماع��ات ف��ى اكتس��اب الوع��ى 
واحل��س البيئ��ى ف��ى التعام��ل م��ع األم��ور والقضاي��ا البيئي��ة. 

اكتس��اب  ف��ى  واجلماع��ات  األف��راد  مس��اعدة  املعرف��ة: 
اخل��رات البيئي��ة املتنوع��ة واحلص��ول عل��ى املعلوم��ات األساس��ية 

ح��ول البيئي��ة، مفاهيمه��ا ومش��كاتها. 
التوجيه��ات: مس��اعدة األف��راد واجلماع��ات ف��ى اكتس��اب 
جمموع��ة م��ن القي��م واملب��ادئ ذات العاق��ة بالبيئ��ة، والتحفي��ز 
عل��ى املش��اركة الفعال��ة ف��ى حتس��ن وتطوي��ر ومحاي��ة البيئ��ة. 
امله��ارات: مس��اعدة األف��راد واجلماع��ات ف��ى اكتس��اب 
امله��ارات الازم��ة لتمكينه��م م��ن حتدي��د وتعري��ف املش��كات 

البيئي��ة وإجي��اد احلل��ول املناس��بة هل��ا. 



150

املش��اركة: املس��اعدة ف��ى تطوي��ر ق��درات األف��راد واجلماع��ات 
عل��ى املش��اركة الفعال��ة وعل��ى كاف��ة املس��تويات ف��ى ح��ل 

املش��كات والقضاي��ا البيئي��ة املختلف��ة. 
مب��ادئ التوجي��ه واإلرش��اد ف��ى التعلي��م البيئ��ى حس��ب بي��ان 

TBILISI لع��ام ١977: 

يهت��م بكاف��ة جوان��ب البيئ��ة، ويأخ��ذ بع��ن االعتب��ار مجي��ع . ١
أنواعه��ا وعناصره��ا - البيئي��ة الطبيعية واملش��يدة, م��ع مراعاة 
والثقافي��ة  والسياس��ية  واالقتصادي��ة  االجتماعي��ة  األم��ور 

والتارخيي��ة واألخاقي��ة واجلمالي��ة. 
يك��ون عملي��ة متواصل��ة ومس��تمرة حي��ث يب��دأ ف��ى املرحل��ة . 2

م��ا قب��ل املدرس��ة ويس��تمر ف��ى مجي��ع املراح��ل. 
حي��وى عل��ى مواضي��ع متع��ددة ومرتابط��ة ومنس��جمة م��ع . 3

بعضه��ا البع��ض. 
يتفح��ص ويوض��ح القضاي��ا البيئي��ة الرئيس��ية م��ن وجه��ة نظر . 4

حملي��ة، وطني��ة، إقليمي��ة وعاملي��ة حت��ى يتس��نى للطال��ب 
التع��رف عل��ى الظ��روف البيئي��ة ف��ى خمتل��ف بق��اع األرض. 

يرك��ز عل��ى األوض��اع البيئي��ة الراهن��ة والكأمن��ة م��ع األخ��ذ . 5
بع��ن االعتب��ار اجلان��ب التارخي��ى هل��ا. 
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تعزي��ز وتوضي��ح قيم��ة وأهمي��ة التع��اون احملل��ى واإلقليم��ى . 6
وال��دوىل ف��ى ح��ل املش��كات والقضاي��ا البيئي��ة والعم��ل عل��ى 

من��ع تكراره��ا أو احليلول��ة دون وقوعه��ا. 
يأخ��ذ بع��ن االعتب��ار اجلوان��ب البيئي��ة وبش��كل واض��ح . 7

وصري��ح ف��ى خمطط��ات التط��ور والنم��و. 
مين��ح املتعلم��ن فرص��ة لتخطي��ط وتطوي��ر ط��رق وأس��اليب . 8

تعليمه��م وإفس��اح اجمل��ال أمامه��م ف��ى املش��اركة ف��ى إب��داء 
ال��رأى صن��ع الق��رار. 

يرب��ط ب��ن حساس��ية البيئ��ة، املعرف��ة، املق��درة عل��ى ح��ل . 9
املش��اكل وتوضي��ح القي��م البيئي��ة ل��كل جي��ل، ولك��ن م��ع 
تركي��ز خ��اص ف��ى املراح��ل األوىل عل��ى حساس��ية البيئ��ة 

الت��ى يعي��ش فيه��ا املتعلم��ون. 
األس��باب . ١٠ وإدراك  اكتش��اف  عل��ى  املتعلم��ن  يس��اعد 

الرئيس��ية لتده��ور البيئ��ة وعام��ات ه��ذا التده��ور. 
البيئي��ة . ١١ والقضاي��ا  املش��كات  تفاق��م  م��دى  إظه��ار 

وتعقده��ا، وبالت��اىل م��دى احلاج��ة إىل تطوي��ر ط��رق التفك��ر 
والتعام��ل م��ع ه��ذه القضاي��ا وط��رق حله��ا. 

يت��م اس��تخدام ط��رق متنوع��ة للتعل��م ع��ن وم��ن البيئ��ة، . ١2
واس��تخدام وأنظم��ة متع��ددة لتس��هل بل��وغ اهل��دف م��ع زي��ادة 

ف��ى الرتكي��ز عل��ى التطبيق��ات العملي��ة وامل��واد احلديث��ة.
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أساسيات الرتبية البيئية: 
الرتبي��ة البيئي��ة مس��ألة قومي��ة، و بالت��اىل اجله��ود الفردي��ة . ١

ل��ن حت��دث تأث��ر. 
الرتبية البيئية فى حاجة إىل فكر يوجهها فى كافة مراحلها.. 2
الرتبي��ة البيئي��ة جي��ب أن توج��ه إىل الصغ��ار و الكب��ار مع��ا . 3

ف��ى مجي��ع املس��تويات العمري��ة لك��ى حي��دث ن��وع م��ن 
التاق��ى ف��ى الفك��ر و الس��لوك البيئ��ى. 

ان كاف��ة أجه��زة الرتبي��ة و التعلي��م و التوعي��ة الرمسي��ة و . 4
غ��ر الرمسي��ة جي��ب ان تش��ارك 

قطاعات العمل و اإلنتاج جيب أن تشارك. . 5
قط��اع اإلذاع��ة و التليفزي��ون و الصحاف��ة جي��ب أن يك��ون . 6

هل��ا دور. 
متابعة األحباث العاملية و احمللية. . 7

خطوات تضمني الرتبية البيئية ىف املناهج الدراسية: 
تكوي��ن جلن��ة م��ن اخل��راء و املدرس��ن و املوجهي��ن و أعضاء . ١

م��ن اجملتمع. 
حتديد أهداف الرتبية املراد حتقيقها .. 2
دراسة املناهج املراد إدخال الرتبية البيئية لتدعيمها. . 3
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جتميع املعلومات و املفاهيم البيئية التى تناسب املناهج. . 4
تدريب املعلمن على تنفيذ و إدارة املناهج.. 5
إعداد وسائل التقييم.. 6
جتريب املناهج عمليا و تطويرها.. 7
التوسع فى نشر هذة الرامج. . 8

فوائد الرتبية البيئية: 
الوعى بالقضايا البيئية.. ١
زيادة الوعى االستهاكى. . 2
القدرة على اختاذ القرار و حل املشاكل.. 3
خلق مناخ دميوقراطى. . 4
خفض كمية املخلفات. . 5
زيادة فى إنتاجية احملاصيل الزراعية.. 6
خفض بصمتنا البيئية. . 7
زي��ادة ف��ى نصي��ب الف��رد م��ن امل��وارد الطبيعي��ة )الق��درة . 8

األيكلوجي��ة(. 
احلفاظ على التنوع البيولوجى. . 9

وجود بدائل متجددة للطاقة. . ١٠
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احلد من ظاهرة تغرات املناخ و االحتباس احلرارى.. ١١
تقليل فرص التعرض لكوارث طبيعية. . ١2

و م��ن ذل��ك يتض��ح أن الرتبي��ة البيئي��ة مدخ��ل ه��ام لرتش��يد 
س��لوك اإلنس��ان حن��و البيئ��ة و موارده��ا، لذل��ك اهتم��ت ال��دول 
املتقدم��ة بالرتبي��ة البيئي��ة وأنش��أت برنام��ج امل��دارس البيئي��ة. 

 برنامج املدارس البيئية:  
أنش��أ برنام��ج امل��دارس البيئي��ة ف��ى الع��ام ١992 وط��ور 
بالرج��وع إىل بع��ض املتطلب��ات الت��ى مت تعريفه��ا ف��ى مؤمت��ر 

األم��م املتح��دة للبيئ��ة والتطوي��ر ف��ى الع��ام ١992. 
ف��ى ع��ام ١994، وبدع��م م��ن البعث��ة األوروبي��ة، ب��دأ تنفي��ذ 
الرنام��ج ف��ى أرب��ع دول وه��ى الدمن��رك وأملاني��ا و اليون��ان 
والوالي��ات املتح��دة، ف��ى ع��ام 2٠٠3 ق��ام برنام��ج األم��م املتح��دة 
للبيئ��ة بالتعري��ف برنام��ج امل��دارس البيئي��ة كمب��ادرة منوذجي��ة 
لتعلي��م مفه��وم التنمي��ة املس��تدامة، ومت إدخ��ال مب��ادرة التغ��ر 
املناخ��ى املمول��ة م��ن بن��ك HSBC ومنافس��ة الش��عار البيئ��ى 
للتغ��ر املناخ��ى عل��ى برنام��ج امل��دارس البيئي��ة ف��ى الع��ام 
2٠٠9، حي��ث ته��دف ه��ذه املب��ادرة إىل متك��ن الطلب��ة ليصبحوا 
مس��اهمن فاعل��ن ف��ى خف��ض انبعاث��ات الغ��ازات الدفيئ��ة ف��ى 
مدارس��هم ومنازهل��م، حي��ث ش��ارك ف��ى ه��ذه املب��ادرة كل م��ن 
الرازي��ل والص��ن وإجنل��رتا وأيرلن��دا والياب��ان واألردن ومالط��ا 
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وروس��يا وس��لوفاكيا وجن��وب أفريقي��ا والوالي��ات املتح��دة وويل��ز.  
ملزي��د م��ن املعلوم��ات ع��ن تاري��خ برنام��ج امل��دارس البيئي��ة، 

ميكنك��م زي��ارة موق��ع برنام��ج امل��دارس البيئي��ة الدولي��ة: 
 :)FEE( املؤسسة العاملية للتعليم البيئى

املؤسس��ة العاملي��ة للتعلي��م البيئ��ى ه��ى منظم��ة غ��ر حكومي��ة 
غ��ر رحبي��ة ته��دف إىل نش��ر ثقاف��ة التنمي��ة املس��تدامة، وذل��ك 
م��ن خ��ال التعلي��م البيئ��ى ف��ى امل��دارس وتدري��ب املوظف��ن 

ورف��ع الوع��ى الع��ام.  
املؤسس��ة العاملي��ة للتعلي��م البيئ��ى ه��ى منظم��ة ذات مظل��ة 
دولي��ة تض��م ف��ى عضويته��ا منظم��ة م��ن كل بل��د لتمث��ل املؤسس��ة 
العاملي��ة للتعلي��م البيئ��ى وتتحم��ل مس��ؤولية تطبي��ق براجمه��ا 
عل��ى املس��توى الوطن��ى، يوج��د 66 منظم��ة ف��ى عضوي��ة املؤسس��ة 
العاملي��ة للتعلي��م البيئ��ى ف��ى 58 دول��ة ف��ى أوروب��ا واألمريكت��ن 

وأفريقي��ا وآس��يا وأس��رتاليا.  
املؤسس��ة العاملي��ة للتعلي��م البيئ��ى نش��طة ف��ى جم��ال التعلي��م 
البيئ��ى من خال براجمها اخلمس��ة العل��م األزرق واملدارس البيئية 
والصحفيون البيئيون الش��باب وتعلم عن الغابات واملفتاح األخضر. 
ملزي��د م��ن املعلوم��ات ع��ن املؤسس��ة العاملي��ة للتعلي��م البيئ��ى 

ميكنك��م زي��ارة: 



156

املهمة:
تتلخ��ص مهم��ة الرنام��ج ال��دوىل للم��دارس البيئي��ة ف��ى تغي��ر 
الس��لوك الس��لبى للطلب��ة جت��اه البيئ��ة وحتويل��ه إىل س��لوك 
إجياب��ى م��ن خ��ال كل م��ن املعرف��ة الكيفي��ة والتطبي��ق العمل��ى، 

ونق��ل ه��ذا الس��لوك إىل كاف��ة أف��راد اجملتم��ع. 
الرؤيا:

إن رؤي��ة الرنام��ج ال��دوىل للم��دارس البيئي��ة ه��ى خل��ق جمتمع 
واع��ى بيئي��اً وم��درك لقضاي��ا العص��ر وق��ادر عل��ى مكافح��ة 

التغي��رات البيئي��ة م��ن خ��ال الس��لوك اإلجياب��ى بيئي��اً.  
فوائد برنامج املدارس البيئية: 

إن برنام��ج امل��دارس البيئي��ة ه��و برنام��ج دميقراط��ى وتش��اركى 
يه��دف إىل توف��ر فرص��ة متمي��زة للطلب��ة ليمارس��وا املواطن��ة 
الفعال��ة ف��ى مدارس��هم، ينتف��ع بالرنام��ج كل م��ن امل��دارس 

واجملتمع��ات احمللي��ة وذل��ك م��ن خ��ال: 
حتسني البيئة املدرسية.  -1

العم��ل اجلماع��ى والتفاع��ل ب��ن األجي��ال املختلف��ة م��ن خال 
عمل كل من الطلبة وموظفو املدرس��ة معا على القضايا البيئية مثل 
ختفي��ض كمي��ة النفاي��ات وتش��غيل املدرس��ة بطريق��ة واعي��ة بيئيا. 
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2- مشاركة املجتمع املحى.
متل��ك كل م��ن الس��لطات احمللي��ة واملنظم��ات والش��ركات 
وج��ران املدرس��ة خ��رات ف��ى ع��دة جم��االت م��ن اإلدارة البيئي��ة 
وق��د ميلك��ون الرغب��ة للمش��اركة ف��ى برنام��ج امل��دارس البيئي��ة 

لتك��ون النتيج��ة النهائي��ة جمتمع��ا متكام��ا. 
 3- زيادة الوعى البيئي.

جي��ب عل��ى كل م��ن املدرس��ن والط��اب واملوظف��ن اآلخري��ن 
ف��ى املدرس��ة اس��تخدام املعرف��ة البيئي��ة اجلدي��دة الت��ى اكتس��بوها 
ف��ى حياته��م اليومي��ة ف��ى املدرس��ة، كم��ا جي��ب عليه��م أن 
ينش��روا ه��ذه املعرف��ة ب��ن عائاته��م وجرانه��م، إن مث��ل ه��ذا 
يس��اعد الط��اب عل��ى رؤي��ة العاق��ة ب��ن م��ا يتعلمون��ه ف��ى 

املدرس��ة واحلي��اة احلقيق��ة. 
 4- متكني الطلبة:

إن العملي��ة الدميقراطي��ة ه��ى حم��ور برنام��ج امل��دارس البيئي��ة 
وم��ن خ��ال ه��ذه العملي��ة يس��تطيع الطلب��ة أن يتحكم��وا ببيئته��م 
اخلاص��ة وذل��ك م��ن خ��ال التعلي��م والتطوي��ر واخت��اذ الق��رارات 
وتطبي��ق اإلج��راءات الازم��ة لتحس��ن البض��ع البيئ��ى ف��ى كل 

م��ن مدارس��هم وبيوته��م. 
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التوفري املاىل.  -5
لق��د مت بن��اء الرنام��ج لفائ��دة البيئ��ة ولك��ن ال يعن��ى ه��ذا 
أن األعم��ال املنف��ذة خ��ال الرنام��ج ال تع��ود بالفائ��دة املادي��ة 
االقتصادي��ة وذل��ك ألنه��ا ت��ؤدى إىل توف��ر امل��ال ف��ى املدرس��ة م��ن 
خ��ال خف��ض قيم��ة فوات��ر املي��اه والكهرب��اء، من��ا أنه��ا خف��ض 
كمي��ة النفاي��ات الت��ى تنتجه��ا املدرس��ة والعم��ل عل��ى تدويره��ا قد 

ي��ؤدى إىل إجي��اد مص��در دخ��ل ف��ى املدرس��ة. 
العاقات الدولية.  -6

تس��تطيع امل��دارس أن ختل��ق عاق��ات م��ع امل��دارس البيئي��ة 
األخ��رى ف��ى بلدانه��م، وف��ى أى بل��د آخ��ر مش��رتك ف��ى برنام��ج 
امل��دارس البيئي��ة، إن ه��ذه العاق��ات ال توف��ر فق��ط الفرص��ة 
ملش��اركة املعلوم��ات البيئي��ة ب��ن امل��دارس، ولكنه��ا تس��تخدم 
أيًض��ا كوس��ائل للتب��ادل الثقاف��ى وحتس��ن امله��ارات اللغوي��ة.  

املنهجية: 
اخلطوة األوىل، اللجنة البيئية:

إن عملي��ة تش��كيل اللجن��ة البيئي��ة ف��ى املدرس��ة ه��ى اخلط��وة 
األوىل حن��و حت��ول املدرس��ة إىل مدرس��ة بيئي��ة، حي��ث س��تكون 
ه��ذه اللجن��ة ه��ى الق��وى احملرك��ة لكام��ل العم��ل عل��ى الرنام��ج 
كم��ا أنه��ا س��تدير مجي��ع العملي��ات املتعلق��ة برنام��ج امل��دارس 

البيئي��ة ف��ى املدرس��ة. 
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بغ��ض النظ��ر ع��ن دس��تور املدرس��ة إال أن��ه جي��ب عليه��ا 
أن حتق��ق مجي��ع األه��داف املدرج��ة أدن��اه والتأك��د م��ن متثي��ل 

الطلب��ة م��ن خ��ال:
التأكد من أن كل من فى املدرس��ة على علم تام بوجود برنامج  •

امل��دارس البيئي��ة فيه��ا كم��ا جي��ب أن تنش��أ اللجن��ة ش��بكة 
عاق��ات قوي��ة للتأك��د م��ن عملي��ة التحدي��ث بش��كل منتظ��م. 

تطوي��ر وتطبي��ق ومراقب��ة السياس��ة البيئي��ة ف��ى املدرس��ة  •
والت��ى تب��ن االهتمام��ات البيئي��ة للمجتم��ع املدرس��ي. 

أخ��ذ ال��دور القي��ادى ف��ى القي��ام بعملي��ات الرقاب��ة والتفتي��ش  •
لبيئين.  ا

التاك��د م��ن أن مجي��ع الفئ��ات ف��ى املدرس��ة وخصوص��ا  •
الط��اب ممثل��ون بش��كل جي��د ف��ى عملي��ة اخت��اذ الق��رار. 

توف��ر ص��ات الوص��ل الازمة بن كل من الطاب واملدرس��ون  •
والطاق��م اإلدارى وكام��ل جمتم��ع املدرس��ة وف��ى احلال��ة 
املثالي��ة اجملتمع��ات احمللي��ة، كم��ا جي��ب إدم��اج الرنام��ج 
ف��ى خط��ة تطوي��ر املدرس��ة ومب��ادرات اجملتم��ع احملل��ي. 
 ال يوج��د طريق��ة حم��ددة لتش��كيل اللجن��ة البيئي��ة، حي��ث 
م��ن املمك��ن أن تتأل��ف م��ن جمموع��ة م��ن الط��اب النش��طن 
بيئي��ا ف��ى املدرس��ة أو العم��ل عل��ى تعي��ن الطلب��ة م��ن قب��ل 
اإلدارة، ولك��ن يبق��ى م��ن امله��م أن يك��ون الطلب��ة ممثل��ن بش��كل 
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جي��د ف��ى اللجن��ة وف��ى الظ��روف املثالي��ة أن يت��م اختياره��م م��ن 
خ��ال عملي��ة انتخاب��ات هل��م م��ن قب��ل زمائه��م بع��د قيامه��م 
بع��رض أهدافه��م وأس��باب انضمامه��م إىل اللجن��ة البيئي��ة كم��ا 
يفض��ل أن يكون��وا ممثل��ن ع��ن مجي��ع الطلب��ة ف��ى املدرس��ة. 

إن اللجن��ة املثالي��ة س��وف تتك��ون م��ن اجملتم��ع احملل��ى 
وس��تضم أعض��اء م��ن:

طلبة من مجيع املراحل العمرية فى املدرسة.  •
عضو من جملس إدارة املدرسة.  •
مدرسون.  •
أحد اآلباء أو األوصياء.  •
أحد املوظفن من غر املدرسن.  •
ممثل عن اجملتمع احمللي.  •
ممثل عن أحد اجلمعيات البيئية احمللية.   •

 إن عملي��ة تنظي��م االجتماع��ات وحتدي��د موعده��ا يت��م من قبل 
املدرس��ة، عل��ى كل ح��ال وج��دت بع��ض امل��دارس الت��ى تطب��ق 
الرنام��ج أن هن��اك حاج��ة أك��ر للق��اءات ف��ى بداي��ة تطبي��ق 

الرنام��ج وذل��ك حت��ى حي��ددوا أهدافه��م وينش��ئوا خططه��م. 
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جي��ب أن حتتف��ظ اللجن��ة مبحض��ر إن اجتماعاته��ا وال��ذى 
جي��ب أن يت��م مش��اركته خ��ال لق��اءات اإلدارة وم��ع مجي��ع 
الصف��وف ف��ى املدرس��ة وجي��ب عرض��ه عل��ى ل��وح اإلعان��ات ف��ى 
املدرس��ة، م��ن املمك��ن أيًض��ا ع��رض القضاي��ا األساس��ية خ��ال 
االجتماع��ات املدرس��ية وم��ع اجملتمع��ات احمللي��ة إن أمك��ن، 
وإذا كان م��ن املمك��ن واملفض��ل أن يعم��ل الطلب��ة عل��ى عملي��ة 

تس��جيل حماض��ر االجتماع��ات ونش��رها الحق��ا.  
جي��ب أن يك��ون احل��س الدميقراط��ى ج��زءا مهم��ا م��ن العملي��ة 
بأكمله��ا، كم��ا أن عملي��ة حتفي��ز الطلب��ة لينش��ئوا مب��ادرات 

جدي��دة بأنفس��هم الحق��ا ه��و ج��زء م��ن ه��ذه العملي��ة.  
ماحظات:

ف��ى حال��ة أن مدرس��تك ه��ى عب��ارة ع��ن حضان��ة لألطف��ال 
الرض��ع أو روض��ة أطف��ال فإن��ه م��ن غ��ر العمل��ى أن تك��ون هن��اك 
اجتماع��ات رمسي��ة م��ع ه��ذه الفئ��ات العمري��ة، ولك��ن م��ن املمكن 
أن يك��ون هن��اك أعض��اء يعمل��ون عل��ى مناقش��ة القضاي��ا واخت��اذ 
الق��رارات وحتدي��ث املعلوم��ات ل��دى بعضه��م البع��ض مب��ا يتعل��ق 
ببع��ض املش��اريع، وم��ن املمك��ن توزي��ع ه��ذه املعلوم��ات م��ن 

خ��ال وق��ت احللق��ة أو م��ن خ��ال النش��اطات العملي��ة.  
كم��ا أن��ه م��ن املوص��ى ب��ه العم��ل عل��ى إجي��اد بع��ض الوس��ائل 
والت��ى تضم��ن اس��تمرارية خط��ة العم��ل وانتق��ال املعرف��ة م��ن غرفة 
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صفي��ة إىل األخ��رى، يس��تطيع الطلب��ة األعض��اء ف��ى اللجن��ة 
البيئي��ة أن خيدم��وا ف��ى اللجن��ة لع��دد م��ن الس��نوا م��ع وج��ود 
مرحل��ة انتقالي��ة حبي��ث يت��م التأك��د م��ن أن األعض��اء اجل��دد 
ل��ن يعي��دوا كام��ل العم��ل م��ن البداي��ة، كم��ا أن وج��ود خط��ة 
لاس��تمرارية مهم��ة وذل��ك لضم��ان اس��تمرار عم��ل اللجن��ة ف��ى 
ح��ال أن أح��د األعض��اء األساس��ن ف��ى اللجن��ة ت��رك املدرس��ة

اخلطوة الثانية، املراجعة البيئية: 
يب��دأ العم��ل ف��ى املدرس��ة بالقي��ام مبراجع��ة أو تقيي��م لآلث��ار 
البيئي��ة للمدرس��ة وس��تكون النتائ��ج املس��تخلصة م��ن ه��ذه العملي��ة 
ه��ى األس��اس ف��ى عملي��ة بن��اء خط��ة العم��ل، وته��دف ه��ذه 
اخلط��وة إىل حتدي��د م��دى حاج��ة املدرس��ة إىل اح��داث التغيرات 
كأن تك��ون حباج��ة ماس��ة هل��ا أو ضروري��ة أو ال يوج��د أى حاجة 
عل��ى اإلط��اق، كم��ا أن ه��ذه اخلط��وة تس��اعد ف��ى وض��ع أه��داف 

واقعي��ة وحتدي��د أس��اليب قي��اس النج��اح.
إن املراجع��ة البيئي��ة ه��ى عملي��ة مهم��ة لفه��م الوض��ع البيئ��ى 
ف��ى املدرس��ة وتوف��ر األس��س الازمة للخط��ة البيئية فى املدرس��ة. 
تس��تطيع املدرس��ة ف��ى البداي��ة أن حتص��ى أثره��ا ف��ى املوض��وع 
ال��ذى تعم��ل علي��ه )مث��ل كمي��ة النفاي��ات الت��ى تنتجه��ا املدرس��ة 
وترس��لها إىل مك��ب النفاي��ات وكمي��ة ال��ورق الت��ى تس��تهلكها 
املدرس��ة وكمي��ة الكهرب��اء الت��ى تس��تهلكها املدرس��ة وإذا كان��ت 
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املدرس��ة تعم��ل عل��ى إع��ادة تدوي��ر أى ش��يء وتعري��ف مناط��ق 
النفاي��ات الس��اخنة ف��ى املدرس��ة( أو أن العم��ل عل��ى إحص��اء 

األث��ر البيئ��ى ف��ى مجي��ع اجمل��االت األخ��رى وه��ى: 
إدارة املخلفات.  •
تقليص كمية النفايات.  •
تربة املدرسة.  •
التنوع احليوي.  •
الطاقة.  •
املاء.  •
النقل.  •
الصحة والرفاهية.  •
استدامة كوكبنا.  •

وم��ع ذل��ك، ف��إن املدرس��ة ح��رة متام��ا الختي��ار جم��االت 
أخ��رى ذات توج��ه بيئ��ى ويلب��ى حاجاته��ا وأن تنت��ج بالت��اىل 

قائم��ة التدقي��ق املائم��ة.
عل��ى املدرس��ة أن تس��تفيد م��ن ه��ذه املعلوم��ات م��ن خ��ال 
العم��ل عليه��ا، عل��ى س��بيل املث��ال م��ا ن��وع النفاي��ات الت��ى 
تنتجه��ا املدرس��ة وم��ا ه��و أك��ر مص��در إلنت��اج ه��ذه النفاي��ات 
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ف��ى املدرس��ة )مث��ل ال��ورق إلغ��راض الطباع��ة ونفاي��ات تغلي��ف 
طع��ام الغ��داء(، كم��ا أن��ه م��ن املمك��ن للمدرس��ة أن تعم��ل عل��ى 
مراجع��ة بيئي��ة تض��م ف��ى تفاصيله��ا اجملتم��ع احملل��ى )مث��ل 
حتدي��د مس��تويات إع��ادة التدوي��ر ف��ى املن��ازل وحتدي��د توجهات 

اجملتم��ع بالنس��بة للتغ��ر املناخ��ى(. 
أح��د أه��م األوج��ه ف��ى عملي��ة املراجع��ة البيئي��ة ه��و التأك��د 
م��ن أن النتائ��ج موثق��ة بش��كل جي��د وكذل��ك عرضه��ا وتوزيعه��ا، 
ويعت��ر ل��وح اإلعان��ات ف��ى املدرس��ة مكانا رائعا لنش��ر ومش��اركة 

نتائ��ج املراجع��ة البيئي��ة.  
إن عم��ل املراجع��ة البيئي��ة لكام��ل املدرس��ة يضم��ن ع��دم 
إغف��ال أح��د املناط��ق املهم��ة ف��ى املدرس��ة كم��ا سيس��اعد الط��اب 

واجملتم��ع احملل��ى عل��ى فه��م الوض��ع البيئ��ى للمدرس��ة. 
جي��ب التأك��د م��ن أن جمتم��ع املدرس��ة واللجن��ة البيئي��ة 
يعم��ان بدرج��ة عالي��ة من التماس��ك عند عم��ل املراجع��ة البيئية، 
يرج��ى ماحظ��ة اآلت��ى أن كل مدرس��ة تنف��ذ عملي��ة املراجع��ة 
البيئي��ة بالطريق��ة املثل��ى هل��م ولك��ن م��ن الض��رورى التأك��د م��ن 
أن مس��اهمة الط��اب ف��ى أقصاه��ا عن��د كل مرحل��ة.  م��ن األم��ور 
املوص��ى به��ا أن يت��م عم��ل املراجع��ة البيئي��ة س��نويا م��ن أج��ل 
قي��اس وتقيي��م اس��تمرار اإلجن��از ف��ى العم��ل البيئ��ى املدرس��ي. 
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أن ه��ذه الطريق��ة فاعل��ة ج��دا للتقيي��م أهداف��ك ومقارن��ة 
االس��تجابات اجلدي��دة م��ع تل��ك الت��ى حصل��ت عليه��ا س��ابقا 
وال��ذى س��يعطيك مؤش��را واضح��ا عل��ى اإلجن��از املدرس��ى بأكمل��ه 
حن��و األه��داف البيئي��ة املدرس��ية وال��ذى سيس��اعد أيًض��ا عل��ى 

وض��ع خط��ط بيئي��ة مس��تقبلية. 
اخلطوة الثالثة، خطة العمل: 

تعت��ر خط��ة العم��ل احمل��ور األساس��ى للعم��ل ف��ى امل��دارس 
البيئي��ة ولذل��ك جي��ب تطوي��ره م��ن خ��ال النتائ��ج املس��تقاة م��ن 
املراجع��ة البيئي��ة، كم��ا تس��تخدم ه��ذه النتائ��ج لتحدي��د أولوي��ات 
العم��ل ووض��ع اخلط��ة البيئي��ة، جي��ب أن تك��ون أه��داف اخلط��ة 
البيئي��ة قابل��ة للتحقي��ق ومنطقي��ة وجي��ب وض��ع مواعي��د نهائي��ة 
لتحس��ن التق��دم البيئ��ى ف��ى املواضي��ع الت��ى مت االتف��اق عل��ى 

أنه��ا األه��داف البيئي��ة للمدرس��ة 
وكم��ا ه��و الوضع فى مجيع أوجه برنامج املدارس البيئية جيب 
أن ينخ��رط الطلب��ة بش��كل كام��ل ف��ى عملي��ة وض��ع خط��ة العمل. 
م��ن امله��م التأك��د م��ن أن تك��ون األه��داف املوضوع��ة ف��ى 
خط��ة العم��ل أهداف��ا واقعي��ة وقابل��ة للتحقي��ق، وذل��ك ك��ى ال 
تك��ون األه��داف طموح��ة ج��دا حي��ث إن ع��دم حتقي��ق األه��داف 
املوضوع��ة يثب��ط عزمي��ة الطلب��ة.  ف��ى ح��ال أن املراجع��ة البيئي��ة 
أظه��رت حاج��ة املدرس��ة إىل معاجل��ة العدي��د م��ن القضاي��ا البيئية 
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فذل��ك ال يعن��ى أن املدرس��ة جي��ب أن حت��ل مش��اكلها م��رة واحدة 
ولك��ن جي��ب أن يت��م ترتي��ب ه��ذه األم��ور حس��ب األولوي��ة وم��ن 
ث��م وض��ع خط��ة عل��ى ث��اث مس��تويات زمني��ة قص��رة ومتوس��طة 

وطويل��ة امل��دى.  
يوج��د هن��ا بع��ض اخلط��وات الت��ى ق��د يس��اعد اتباعه��ا عل��ى 

وض��ع خط��ة عم��ل ناجح��ة 
بع��د العم��ل عل��ى مج��ع املعلوم��ات م��ن املراجع��ة البيئي��ة ق��م 
باختي��ار املوضوع��ات الت��ى ت��ود العم��ل عليه��ا ث��م ق��رر م��ا ه��ى 

أنس��ب األم��ور الت��ى م��ن الواج��ب عمله��ا لتحس��ن الوض��ع. 
اعم��ل عل��ى حتدي��د اآللي��ة املائم��ة لتحدي��د م��ا مت نس��بة . ١

اإلجن��از ف��ى األه��داف املوضوع��ة )ك��ن متأك��دا أن ه��ذه 
اآللي��ات قابل��ة للتحقي��ق(. 

ق��م بتحدي��د امل��دى الزمن��ى األنس��ب لأله��داف ف��ى خط��ة . 2
العم��ل )م��دى قص��ر أو متوس��ط أو طوي��ل(.

ق��رر م��ن املس��ؤول ع��ن تنفي��ذ كل م��ن األه��داف، جي��ب . 3
إش��راك الطلب��ة ف��ى ه��ذا العم��ل ق��در اإلم��كان.

علي��ك بوض��ع قس��م خ��اص ف��ى خطت��ك ملراقب��ة النفق��ات . 4
الازم��ة لتنفي��ذ خطت��ك.
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اخلطوة الرابعة، املراقبة والتقييم: 
من أجل حتديد مس��توى النجاح فى تنفيذ خطة عملك وإجناز 
األه��داف املوضوع��ة فيها فعليك مبراقبة وقي��اس التقدم فى العمل. 
إن اس��تمرار عملي��ة املراقب��ة والتقيي��م ستس��مح ل��ك باحلك��م 
عل��ى جن��اح نش��اطاتك املختلف��ة والتخطي��ط ألى تغي��رات 
ضروري��ة، كم��ا ستس��اعدك ه��ذه اخلط��وة عل��ى التأك��د م��ن 

اس��تمرارية االهتم��ام بالرنام��ج ف��ى املدرس��ة ككل. 
إن مراقب��ة وتقيي��م التق��دم ف��ى عم��ل مدرس��تك البيئي��ة يعت��ر 
فرص��ة متمي��زة للعم��ل عل��ى الرب��ط باملناه��ج )وه��ى اخلط��وة 
اخلامس��ة ف��ى منهجي��ة العم��ل لرنام��ج امل��دارس البيئي��ة( 
باألخ��ص ف��ى منه��ج الرياضي��ات وعل��وم الكمبيوت��ر واللغ��ة 
اإلجنليزي��ة، كم��ا يعم��ل عل��ى تطوي��ر مه��ارات أخ��رى مث��ل حل 

املش��كات والتفك��ر ف��ى املوق��ف احلرج��ة وعم��ل الفري��ق. 
إن ط��رق املراقب��ة والتقيي��م الت��ى يت��م أختياره��ا تعتم��د عل��ى 
األه��داف ومعاي��ر القي��اس الت��ى مت حتديده��ا س��ابقا ف��ى خط��ة 
العم��ل مب��ا يتناس��ب مع املواضيع التى مت أختياره��ا وأعمار الطلبة 
ومق��درة الطلب��ة واملش��اركون اآلخ��رون الذي��ن س��ينفذون العم��ل. 
هن��اك بعض الطرق الس��هلة والدقيقة لقي��اس التقدم كما اآلتي:

ق��م بقي��اس البصم��ة العاملي��ة للمدرس��ة، وه��ى م��ن الط��رق  •
الت��ى تعط��ى معلوم��ات دقيق��ة إلظه��ار فعالي��ة خط��ة العم��ل، 
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م��ن املمك��ن تنفي��ذ ه��ذه اخلط��وة للعدي��د م��ن موضوع��ات 
امل��دارس البيئي��ة باألخ��ص النفاي��ات واملي��اه والطاق��ة.  

ق��راءة الع��دادات وحس��اب التوف��ر ف��ى فوات��ر الطاق��ة م��ن  •
األم��ور الفعال��ة إلظه��ار أث��ر النش��اطات املنج��زة.  

توزي��ن وتع��داد مكون��ات النفاي��ات الت��ى مجع��ت م��ن أج��ل  •
إع��ادة التدوي��ر يظه��ر فعالي��ة مب��ادرات إع��ادة التدوي��ر.  

التصوي��ر قب��ل وخ��ال وبعد يظهر التقدم ف��ى األعمال املنجزة.   •
مس��توى التن��وع احلي��وى والزي��ادة ف��ى تع��داد الكائن��ات  •

احلي��ة )قب��ل وبع��د( يع��رض م��دى التط��ور ف��ى التن��وع 
احلي��وى ف��ى املدرس��ة.  

العم��ل عل��ى اس��تخدام املس��وحوات واإلس��تبيانات لتفح��ص  •
اآلراء وتس��جيل البيان��ات.  

وكم��ا ج��رت الع��ادة جي��ب أن يأخ��ذ الطلب��ة املس��ؤولية ع��ن 
تنفي��ذ نش��اطات املراقب��ة كلم��ا كان ذل��ك ممكن��ا، وه��ذا يس��اعد 
عل��ى تطوي��ر ح��س امللكي��ة لألعم��ال البيئي��ة للمدرس��ة، كم��ا 

جي��ب عل��ى اللجن��ة البيئي��ة التأك��د م��ن األت��ي: 
جي��ب ع��رض نتائ��ج عملي��ة املراقب��ة بش��كل مائ��م حت��ى  •

ي��راه كل م��ن ف��ى املدرس��ة.  
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جي��ب إبق��اء كام��ل املدرس��ة عل��ى إط��اق بالتط��ورات حن��و  •
حتقي��ق األه��داف املتف��ق عليه��ا وذل��ك م��ن خ��ال الط��رق 
املائم��ة مث��ل ع��رض النتائ��ج عل��ى لوح��ة املعلوم��ات أو 

االحتف��ال بتحقي��ق األه��داف.  
جي��ب العم��ل عل��ى توثي��ق املعلوم��ات بش��كل مس��تمر  •

وبذل��ك ميك��ن اس��تخدام ه��ذه املعلوم��ات كدلي��ل عن��د التق��دم 
للحص��ول عل��ى العل��م األخض��ر.  

إن التقيي��م ناب��ع ف��ى األس��اس م��ن املراقب��ة حي��ث يس��اعد 
تقيي��م جن��اح نش��اطاتك عل��ى إح��داث التغي��رات الازم��ة خلط��ة 

عمل��ك إذا كان ذل��ك ضروري��ا.  
إن مراقب��ة املعلوم��ات سيس��اعد عل��ى حتدي��د وض��ع املدرس��ة 
إذا كان��ت حتق��ق األه��داف املنش��ودة أم ال، كم��ا تس��اعد عل��ى 
حتدي��د فعالي��ة األعم��ال املنج��زة، وبالت��اىل م��ن املمك��ن اخت��اذ 
الق��رارات املائم��ة بتغ��ر األه��داف أو النش��اطات املطلوب��ة 

والتعدي��ات الازم��ة عليه��ا.  
م��ن الط��رق املثل��ى ف��ى عملي��ة التقيي��م ه��و عم��ل مراجع��ة 
بيئي��ة جدي��دة بالكام��ل، وم��ن ث��م مقارن��ة النتائ��ج اجلدي��دة م��ع 
نتائ��ج املراجع��ة البيئي��ة األولي��ة وه��ذه س��يعطى نظ��رة ش��املة 
عم��ا مت حتقيق��ه ومس��توى التق��دم ف��ى العم��ل البيئ��ى املدرس��ى 

ككل وف��ى النهاي��ة حتدي��د اخلط��ط املس��تقبلية.  
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م��ن امله��م العم��ل عل��ى االحتف��ال بتحقي��ق األه��داف حي��ث 
يعت��ر االحتف��ال عام��ل حتفي��ز ق��وى، كم��ا أن��ه م��ن املهم توس��يع 
نط��اق االحتف��ال ق��در اإلم��كان م��ن خ��ال الصح��ف واجمل��ات 
وخ��ال العم��ل املدرس��ى واجملتم��ع احملل��ى، يعم��ل االحتف��ال 
باملنج��زات عل��ى تولي��د ش��عور قوى بالرض��ى وحيافظ عل��ى القوى 
الدافع��ة للمش��روع واعط��اء فرصة للرتوي��ج لرنامج امل��دارس البيئية

اخلطوة اخلامسة، الربط باملناهج:
إن عملي��ة رب��ط نش��اطات امل��دارس البيئي��ة باملناه��ج يعم��ل 
عل��ى دم��ج برنام��ج امل��دارس البيئي��ة بش��كل فعل��ى ف��ى داخ��ل 
اجملتم��ع املدرس��ى، م��ن املفض��ل عن��د عملي��ة الرب��ط باملناه��ج 
اس��تخدام املناه��ج املتداول��ة ف��ى امل��دارس وال يوج��د هن��اك حاج��ة 
إلجي��اد منه��ج جدي��د خمت��ص ف��ى مواضي��ع امل��دارس البيئي��ة، 
باإلضاف��ة إىل م��ا تقدم��ه عملي��ة الرب��ط باملناه��ج م��ن زي��ادة ف��ى 
الوع��ى البيئ��ى ف��إن إدم��اج البع��د التعليم��ى البيئ��ى ف��ى موض��وع 
مع��ن يث��رى ه��ذا املنه��ج ويزي��د االهتم��ام ب��ه، وذل��ك ألن��ه 

جيعل��ه أكث��ر إرتباط��ا بالواق��ع وأكث��ر متع��ة. 
إن عملي��ة الرب��ط باملناه��ج تعت��ر مهم��ة جمه��دة، وحج��م 
الرب��ط ف��ى كل منه��ج يعتم��د عل��ى الرتكي��ب البني��وى للمنه��ج 
ورغب��ة املدرس��ن لاندم��اج م��ع ه��ذه املب��ادرة، كم��ا أن��ه م��ن 
املمك��ن للمدرس��ن أن يدخل��وا مب��ادئ التعلي��م البيئ��ى بش��كل غر 
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مباش��ر أو م��ن خ��ال التعلي��م املنهج��ى املخط��ط ل��ه واهل��ادف 
لتغطي��ة مظه��ر مع��ن ف��ى املنه��اج الدراس��ى. 

ال جي��ب أن تت��م عملي��ة الرب��ط باملناه��ج بطريق��ة مرهق��ة 
حي��ث إنه��ا ق��د تب��دأ م��ن ذك��ر مرج��ع صغ��ر عندم��ا يتطل��ب 
املوض��وع ذل��ك حت��ى تص��ل إىل رب��ط كام��ل بأنش��طة امل��دارس 

البيئي��ة وتغطي��ة متطل��ب منهج��ى بالكام��ل. 
عن��د رب��ط برنام��ج امل��دارس البيئي��ة باملناه��ج الرمسي��ة س��تعمل 
املدرس��ة عل��ى حتدي��د األج��زاء املناس��بة م��ن املناه��ج والت��ى 

س��تمكن الطلب��ة م��ن عم��ل اآلت��ي:
حتقيق أهداف تعليمية معينة . •
حتسن اخلرات التعليمية . •
تطوير التوجهات املعلوماتية.  •
تطوير املهارات األساسية.  •
نقل املهارات من خال املناهج.  •

ف��ى ح��ال أن البيئ��ة والتعلي��م املس��تدام ليس��ت ج��زءا م��ن 
املناه��ج احمللي��ة أو الوطني��ة فيج��ب عم��ل التوصي��ات الازم��ة 

لدم��ج ه��ذه املواضي��ع. 
م��ن الواج��ب ب��ذل كل اجله��ود املمكن��ة حت��ى تت��م عملي��ة 
إدم��اج التعلي��م البيئ��ى ف��ى املناه��ج الدراس��ية، كم��ا جي��ب إدماج 
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التعلي��م البيئ��ى م��ع املناه��ج الت��ى تعتم��د عل��ى الدلي��ل مث��ل 
العل��وم واجلغرافي��ا.  إن الغالبي��ة العظم��ى م��ن امل��دارس تأت��ى 
مببادراته��ا التعليمي��ة اخلاص��ة والت��ى تغن��ى اخل��رة التعليمي��ة. 

العلم األخرض: 
يت��م عم��ل تقيي��م للم��دارس بع��د ف��رتة م��ن اش��رتاكها به��دف 
معرف��ة م��دى جن��اح املب��ادرات، كم��ا يؤخ��ذ تطبي��ق املنهجي��ة 
بع��ن االعتب��ار، كم��ا يقي��م برنام��ج امل��دارس البيئية لكل مدرس��ة. 
امل��دارس البيئي��ة الناجح��ة ف��ى عمله��ا متن��ح جائ��زة العل��م 
األخض��ر وه��و رم��ز دوىل مع��روف لامتي��از البيئ��ى، متن��ح اجلائزة 
ف��ى بع��ض ال��دول م��ن خ��ال نظ��ام م��ن ث��اث مس��تويات إم��ا 
اجلائ��زة الرونزي��ة ث��م الفضي��ة وف��ى النهاي��ة العل��م األخض��ر أو 
م��ن خ��ال جائ��زة النجم��ة األوىل والثاني��ة ث��م العل��م األخض��ر. 

هن��اك مرون��ة كب��رة ف��ى عملي��ة من��ح اجلوائز واألس��لوب الذى 
ت��راه املنظم��ات املمثل��ة للمؤسس��ة العاملي��ة للتعلي��م البيئ��ى حلف��ل 
تس��ليم اجلوائ��ز ولك��ن معاي��ر التقيي��م للم��دارس الت��ى تس��تحق 
من��ح العل��م األخض��ر تبق��ى تابع��ة متام��ا ألنظم��ة الرنام��ج الدولي. 
تق��دم جائ��زة العل��م األخض��ر عل��ى أس��اس اإلجن��ازات الت��ى 
قدمته��ا املدرس��ة وحتقيقه��ا لأله��داف الت��ى وضعته��ا ف��ى خط��ة 
العم��ل، وف��ى ح��ال ع��دم الت��زام املدرس��ة وحمافظته��ا عل��ى م��ا 
أجنزت��ه للحص��ول على العلم األخضر، فإنه حيق للجمعية س��حب 
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العل��م األخض��ر م��ن املدرس��ة بع��د إعط��اء مهل��ة كافي��ة لتصوي��ب 
األوض��اع ف��ى املدرس��ة، وم��ن املمكن للمدرس��ة اس��رتجاع العلم فى 
الوق��ت ال��ذى تس��تعيد في��ه كل م��ا حققت��ه س��ابقا م��ن إجن��ازات. 

لذلك اقرتح بعض التوصيات 
١- فص��ل النم��و االقتص��ادى ع��ن التده��ور البيئ��ى مب��ا حياف��ظ 

عل��ى ح��واىل 3. 7 تريلي��ون دوالر / س��نة ف��ى 2٠3٠ 
2- اخت��اذ ق��رارات حامس��ة لتنفيذ سياس��ات خلف��ض االنبعاثات 

عل��ى حنو مس��تدام 
3- احلاج��ة امللح��ة إىل إزال��ة الكرب��ون م��ن اس��تخدام الطاق��ة، و 
ذل��ك بكف��اءة اس��تهاك الطاق��ة و الطاق��ة البديل��ة خلف��ض 

االنبعاث��ات مبق��دار %9٠ 
4- فص��ل النم��و االقتص��ادى ع��ن االس��تهاك الزائ��د ف��ى املي��اه 

م��ن خ��ال ترش��يد االس��تهاك. 
5- نظ��م اس��تخدامات األراض��ى عل��ى حن��و يائم إنتاجي��ة أفضل 
للم��وارد الطبيعي��ة و تقلي��ل اإلنبعاث��ات حي��ث مت التع��دى 
عل��ى 32٠ إىل 85٠ ملي��ون هكت��ار م��ن االراض��ى الزراعي��ة 
و الغاب��ات ف��ى الف��رتة م��ن 2٠٠5 حت��ى 2٠5٠ و بتغ��ر 
الع��ادات االس��تهاكية س��وف تزي��د املس��احات املنزرع��ة و 

الغاب��ات لتص��ل إىل ١6٠ إىل 32٠ ملي��ون هكت��ار. 
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6- االجت��اه إىل نظ��ام غ��ذاء أكث��ر إس��تدامة حي��ث إن سلس��لة 
الغ��ذاء مس��ئولة ع��ن 4/١ اإلنبعاث��ات و 3/١ الغ��ذاء يفق��د 
و متث��ل 28% م��ن البصم��ة البيئي��ة، و ذل��ك م��ن خ��ال 

الزراع��ة العضوي��ة و الوع��ى بس��امة الغ��ذاء. 
7- اخلفض من عمليات التعدين، والتحول إىل اقتصاد دوار حيث 
إن نس��ب جن��اح إع��ادة تدوي��ر النحاس و األملوني��وم و الزنك 
و احلدي��د بنس��بة 6٠-9٠% و املعادن النفيس��ة 5٠-%7٠ .

8- التح��ول إىل تصميم��ات خض��راء ف��ى امل��دن اجلدي��دة حي��ث 
إن امل��دن عل��ى التخطي��ط القدي��م تس��تهلك 6٠-8٠% م��ن 
الطاق��ة & 75% م��ن اإلنبعاث��ات & 75% م��ن اس��تهاك 

امل��وارد الطبيعي��ة .
9- احل��د م��ن االس��تراد و زي��ادة التصدي��ر بإتب��اع تقني��ات 
صديق��ة للبيئ��ة ف��ى عملي��ات النق��ل م��ن خ��ال اتب��اع 
معاي��ر بيئي��ة ف��ى الصناع��ة، أى سلس��لة أي��زو ١4٠٠٠. 
١٠- احلاج��ة إىل إع��ادة التفك��ر ف��ى القي��م اجملتمعي��ة و زي��ادة 
الوع��ى باملخاط��ر البيئي��ة لاس��تهاك الزائ��د و املس��ئولية 
اجملتمعي��ة الفردي��ة واملؤسس��ية للدف��ع بعجل��ة التنمي��ة. 

١١- اس��تخدام بدائ��ل للصناع��ة باس��تخدام التكنولوجي��ا اخلضراء 
للح��د م��ن املركب��ات الكيماوي��ة املدم��رة للبيئة و اإلنس��ان. 
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١2- تشجيع و دعم البحث العلمى و التطوير .
١4- تطوي��ع ث��ورة البيان��ات م��ن اج��ل حتقي��ق االس��تدامة م��ن 

خ��ال املؤسس��ات و الدول��ة.
١5- بناء الوعى و القدرات االحصائية ملراقبة التقدم. 

١6- دم��ج عوام��ل خماط��ر االس��تدامة ف��ى حتلي��ل االئتم��ان 
لتفعي��ل البن��وك املس��تدامة. 

١7- إدخ��ال معاي��ر و التش��ريعات لتس��هيل زي��ادة الس��ندات 
اخلض��راء. 

١8- تسهيل االقراض للقطاعات ذات االستثمارات اخلضراء 
١9- تفعي��ل تقاري��ر االس��تدامة للمؤسس��ات و اهليئ��ات احلكومية 
و غ��ر احلكومي��ة لقي��اس كف��اءة األداء لتحقيق االس��تدامة. 
2٠- تطوي��ر و نش��ر برام��ج حم��و االمي��ة املالي��ة ف��ى كيفي��ة 
ادراج أه��داف االس��تدامة لتحقي��ق نظ��ام م��اىل مس��تدام 
ال��ذى خيل��ق االص��ول املالي��ة ويعطيه��ا قيم��ة لتش��كل ث��روة 

حقيقي��ة خلدم��ة االحتياج��ات الطويل��ة األج��ل. 
وه��و  املس��تدام،  االس��تهاك  و  اإلنت��اج  عل��ى  احل��ث   -2١
اس��تخدام اخلدم��ات و املنتج��ات الت��ى تلب��ى االحتياج��ات 
م��ن راس مالن��ا الطبيع��ى م��ع احل��د م��ن النفاي��ات و 
االنبعاث��ات وامل��واد الكيماوي��ة و الت��ى التض��ر حباج��ات 
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األجي��ال القادم��ة م��ن خ��ال حتس��ن ش��بكات الط��رق و 
رف��ع الدع��م ع��ن احملروق��ات حت��ى حناف��ظ عليه��ا م��ن 
النض��وب، ونس��تطيع أيًض��ا تنمي��ة مواردن��ا الطبيعي��ة الت��ى 
تعتره��ا التنمي��ة املس��تدامة أصولن��ا الثابت��ة الت��ى ت��در لن��ا 

عمل��ة صعب��ة و زي��ادة ف��ى إمج��اىل النات��ج احملل��ى. 
22- مزي��د م��ن الوع��ى ث��م الوع��ى مب��ا هي��ة التنمي��ة املس��تدامة و 

كيفي��ة دجمه��ا ضم��ن خططن��ا. 
23- الرتبي��ة البيئي��ة م��ن خ��ال املناه��ج التعليمي��ة لتنش��ئة 

جي��ل يع��ى معن��ى االس��تدامة و تطبيقه��ا. 
24- نش��ر الوع��ى بالس��ياحة املس��تدامة أو البيئي��ة لي��س ف��ى 
مفهومه��ا املتع��ارف علي��ة و لك��ن ف��ى تعظي��م املنفع��ة 
احلدي��ة للحف��اظ عل��ى تراثن��ا الثقاف��ى و الطبيع��ى و م��دى 
أهميت��ه للحف��اظ عل��ى اهلوي��ة و لزي��ادة االس��تثمار و رف��ع 

مس��توى املعيش��ة و احل��د م��ن البطال��ة. 
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املصادر 

 www.sdgindex.org

مؤشرات قياس أهداف التنمية املستدامه
 www.foodsecurityindex.eiu.com

مؤشرات قياس االمن الغذائي
 www.footprintwork.org

الشبكة العاملية للبصمة البيئية 
 www.fao.org

منظمة االغذية و الزراعة 
 www.ar.uneseco.org

منظمة اليونيسكو الرتاث العاملي
 www.afedonline.org

املنتدي العربي للتنمية املستدامه و البيئة 
 www.unwater.org
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شبكة االمم املتحدة للمياة 
 www.waterfootprint.org

شبكة البصمة املائية 
 www.wwf.gov

الصندوق لصون ومحاية الطبيعة )التنوع البيولوجى(
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الكاتب يف سطور

املهندس وليد حسان االشوح 
م��ن موالي��د مدين��ة املنص��ورة - حمافظ��ة الدقهلي��ة - مجهورية 

مص��ر العربية ع��ام ١977 
خترج��ت م��ن جامع��ة املنص��ورة -كلي��ة زراع��ه - إرش��اد 

زراع��ي و تنمي��ة ريفي��ة ع��ام ١999    
احلاله االجتماعية متزوج   

أعم��ل ب��وزارة البيئ��ة املصري��ة بداي��ة م��ن ع��ام 2٠٠5 حي��ث 
كان��ت البداي��ه للبح��ث فيم��ا ه��و جدي��د م��ن القضاي��ا البيئي��ة 
مث��ل التنمي��ة املس��تدامه و االقتص��اد االخض��ر و االقتص��اد االزرق 
و االقتص��اد ال��دوار و املخلف��ات جبمي��ع انواعه��ا و الس��ياحة 
البيئي��ة و امل��دارس البيئي��ة و البصم��ة البيئي��ة و الكربوني��ة و 
املائي��ة و تغ��رات املن��اخ و االحتب��اس احل��راري و عام��ات 
اجل��ودة البيئي��ة و ترش��يد االس��تهاك و املعاجل��ة احليوي��ة 
بإس��تخدام الكائن��ات احلي��ة الدقيق��ة و التل��وث الضوئ��ي و 
الزراع��ه املس��تدامه و أض��رار الباس��تيك و املس��ئولية اجملتمعي��ة 
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اي��زو 26٠٠٠ و تقاري��ر االس��تدامه و س��امة الغ��ذاء و االم��ن 
الغذائ��ي و التن��وع البيولوج��ي 

حي��ث ش��اركت يف مؤمت��ر بكلي��ة ط��ب املنص��ورة ع��ن كيفي��ة 
التخل��ص االم��ن م��ن املخلف��ات الطبية و ش��اركت يف املؤمتر الدولي 
االول للس��ياحة و البيئ��ة بكلي��ة س��ياحة و فنادق جامع��ة املنصورة 
ام��ا ع��ن الن��دوات فكان��ت ايض��ا بكلي��ة حاس��بات و معلوم��ات 
ع��ن املخلف��ات االليكرتوني��ة و كلي��ة تربي��ة نوعي��ة ع��ن البصم��ة 
املائي��ة و كلي��ة تربي��ة ع��ن االقتص��اد االخض��ر و مدرس��ة اللغ��ات 
النموذجي��ة ع��ن امل��دارس البيئي��ة و مكتب��ة مص��ر العام��ه و ش��ركة 
جاس��كو ع��ن البصم��ة البيئي��ة و اجلمعي��ات االهلي��ة و ش��ركة 
املقاول��ون الع��رب ع��ن التنمي��ة املس��تدامه و املس��ئولية اجملتمعي��ة 
وبع��ض اجله��ات احلكومي��ة ع��ن اس��تخدام الكائن��ات الدقيق��ة يف 
مواجه��ة التل��وث و االحت��اد العرب��ي للتنمي��ة املس��تدامه و البيئ��ة 

ع��ن املخلف��ات الزراعي��ة 
مت تكرمي��ي م��ن حماف��ظ الدقهلي��ة الس��ابق الل��واء عم��ر 
الش��واديف و رئي��س جامع��ة املنص��ورة أ.د حمم��د حس��ن القن��اوي 
باالضاف��ة ال��ي جمموع��ه م��ن ش��هادات التقدي��ر م��ن اماك��ن 

اخ��ري ملس��اهميت يف رف��ع الوع��ي البيئ��ي 
كل م��ا س��بق دفع��ين ال��ي التفك��ر يف تألي��ف كتاب��ي ه��ذا   
و ذل��ك حماول��ة للوص��ول  ال��ي ش��رائح اك��ر م��ن اجملتم��ع و 
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ذل��ك كان ناب��ع م��ن إحساس��ى الدائ��م مبس��ئولييت اجملتمعي��ة يف 
وج��وب إيص��ال تل��ك املعلوم��ات .

https://issuu.com/walledashwah  

املكتبة البيئية              
رقم اجلوال . 2٠١٠٠5١١6594
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ABSTRACT 29 
Human demand on ecosystem services continues to increase, and evidence suggests that this 30 

demand is outpacing the regenerative and absorptive capacity of the biosphere. As a result, 31 

the productivity of natural capital may increasingly become a limiting factor for the human 32 

endeavor. Therefore, metrics tracking human demand on, and availability of, regenerative 33 

and waste absorptive capacity within the biosphere are needed. Ecological Footprint analysis 34 

is such a metric; it measures human appropriation (Ecological Footprint) and biosphere‘s 35 

supply (biocapacity) of ecosystem products and services in terms of the amount of 36 

bioproductive land and sea area needed to supply these products and services.   37 

This paper documents the latest method for estimating the Ecological Footprint and 38 

biocapacity of nations, using the National Footprint Accounts (NFA) applied to more than 39 

200 countries and for the world overall. Ecological Footprint and biocapacity calculation 40 

covers six land use types: cropland, grazing land, fishing ground forest land, built-up land, 41 

and the uptake land to accommodate the carbon Footprint. For each land use type, the 42 

demand for ecological products and services is divided by the respective yield to arrive at the 43 

Footprint of each land use type. Ecological Footprint and biocapacity are scaled with yield 44 

factors and equivalence factors to convert this physical land demanded into world average 45 

biologically productive land, expressed in global hectares (gha). This measurement unit 46 

allows for comparisons between various land use types with differing productivities. 47 

According to the 2011 Edition of the National Footprint Accounts, humanity demanded the 48 

resources and services of 1.5 planets in 2008; this human demand to planet ratio has 49 

increased 2.5 times since 1961.  50 

Situations in which total demand for ecological goods and services exceed the available 51 

supply for a given location, are called ‗overshoot‘. ‗Global overshoot‘ indicates that stocks of 52 

ecological capital are depleting and/or that waste is accumulating. 53 

 54 

Keywords: Ecological Footprint, biocapacity, method, resource accounting, Overshoot.  55 

  56 
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1. Introduction 57 

Humanity relies on life-supporting ecosystem products and services including resources, 58 

waste absorptive capacity, and space to host urban infrastructure. Environmental changes 59 

such as deforestation, collapsing fisheries, and carbon dioxide (CO2) accumulation in the 60 

atmosphere indicate that human demand is likely to be exceeding the regenerative and 61 

absorptive capacity of the biosphere. Careful management of human interaction with the 62 

biosphere is essential to ensure future prosperity; and reliable accounting systems are thus 63 

needed for tracking the regenerative and waste absorptive capacity of the biosphere. 64 

Assessing current ecological supply and demand as well as historical trends provides a basis 65 

for setting goals, identifying options for action, and tracking progress toward stated goals. 66 

The National Footprint Accounts (NFA) presented here aim to provide such an accounting 67 

system in a way that may be applied consistently across countries as well as over time.  This 68 

paper describes the methodology followed for the calculation of the 2011 National Footprint 69 

Accounts reaching from 1961 to 2008.  70 

 71 

The first systematic attempt to calculate the Ecological Footprint and biocapacity of nations 72 

began in 1997 (Wackernagel et al. 1997). Building on these assessments, Global Footprint 73 

Network initiated its National Footprint Accounts (NFA) program in 2003, with the most 74 

recent Edition issued in 2011.  75 

 76 

The National Footprint Accounts constitute an accounting framework quantifying the annual 77 

supply of, and demand for, key ecosystem services by means of two measures (Wackernagel 78 

et al., 2002):  79 

 80 

 The Ecological Footprint is a measure of the demand that populations and activities 81 

place on the biosphere in a given year - with prevailing technology and resource 82 

management of that year.  83 

 The biocapacity is a measure of the amount of biologically productive land and sea 84 

area available to provide the ecosystem services that humanity consumes – our 85 

ecological budget or nature‘s regenerative capacity. 86 

 87 

Ecological Footprint and biocapacity values are expressed in mutually exclusive units of area 88 

necessary to annually provide (or regenerate) such ecosystem services: cropland for the 89 

provision of plant-based food and fiber products; grazing land and cropland for animal 90 

products; fishing grounds (marine and inland) for fish products; forests for timber and other 91 

forest products; uptake land to accommodate for the absorption of anthropogenic carbon 92 

dioxide emissions (carbon Footprint); and built-up areas for shelter and other infrastructure.  93 

 94 

The National Footprint Accounts measure one main aspect of sustainability only - how much 95 

biocapacity humans demand, and how much is available - not all aspects of sustainability, 96 

nor all environmental concerns. The attempt to answer this particular scientific research 97 

question is motivated by the assumption that the Earth‘s regenerative capacity is the limiting 98 

factor for the human economy in times when human demand exceeds what the biosphere can 99 

renew.   100 

 101 

This paper describes the methodology for calculating the Ecological Footprint and 102 

biocapacity utilized in the 2011 Edition of the National Footprint Accounts and provides 103 

researchers and practitioners with information to deepen their understanding of the 104 

calculation methodology. It builds on previous Ecological Footprint work and methodology 105 

papers for the National Footprint Accounts (Rees 1992, Wackernagel, 1994; Wackernagel 106 
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and Rees, 1996; Wackernagel et al. 1997, Wackernagel et al. 1999a, b, Wackernagel et al. 107 

2002, Monfreda et al. 2004, Wackernagel et al. 2005, Galli, 2007; Kitzes et al. 2007a, Ewing 108 

et al. 2010a). 109 

 110 

2. Fundamental assumptions of Ecological Footprint accounting  111 

Ecological Footprint accounting is based on six fundamental assumptions (adapted from 112 

Wackernagel et al. 2002): 113 

 114 

 The majority of the resources people consume and the wastes they generate can be 115 

quantified and tracked. 116 

 An important subset of these resource and waste flows can be measured in terms of 117 

the biologically productive area necessary to maintain them. Resource and waste 118 

flows that cannot be measured are excluded from the assessment, leading to a 119 

systematic underestimate of humanity‘s true Ecological Footprint. 120 

 By weighting each area in proportion to its bioproductivity, different types of areas 121 

can be converted into the common unit of global hectares, hectares with world 122 

average bioproductivity. 123 

 Because a single global hectare represents a single use, and each global hectare in any 124 

given year represents the same amount of bioproductivity, they can be added up to 125 

obtain an aggregate indicator of Ecological Footprint or biocapacity. 126 

 Human demand, expressed as the Ecological Footprint, can be directly compared to 127 

nature‘s supply, biocapacity, when both are expressed in global hectares. 128 

 Area demanded can exceed area supplied if demand on an ecosystem exceeds that 129 

ecosystem‘s regenerative capacity. 130 

 131 

3. National Footprint Accounts: data sources and accounting framework  132 

The 2011 Edition of the National Footprint Accounts (NFA) calculate the Ecological 133 

Footprint and biocapacity of more than 200 countries and territories, as well as global totals, 134 

from 1961 to 2008 (Global Footprint Network, 2011). The intent of the NFA is to provide 135 

scientifically robust and transparent calculations to highlight the relevance of biocapacity 136 

limits for decision-making. It also helps to underscore the importance of safeguarding the 137 

life-supporting ecosystem services enabling the biosphere to support humanity in the long 138 

term.  139 

 140 

The calculations in the NFA are based primarily on data sets from UN agencies or affiliated 141 

organizations such as the Food and Agriculture Organization of the United Nations 142 

(FAOSTAT, 2011), the UN Statistics Division (UN Commodity Trade Statistics Database – 143 

UN Comtrade 2011), and the International Energy Agency (IEA 2011). Other data sources 144 

include studies in peer-reviewed journals and thematic collections - a complete list of source 145 

data sets is reported in Table 1. 146 

 147 

[Table 1] 148 

 149 

Most raw data is obtained in CSV (comma separated value) or similar flat text file format. 150 

Some data arrangement and supporting calculations are performed using Microsoft Excel, 151 

after which raw data and intermediate results are stored in a MySQL database. Further data 152 

pre-processing is then performed by excecuting scripts within the database environment. The 153 

NFA calculations themselves are executed in an Excel workbook. A custom built software 154 
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application manages the importation of data from the database into the NFA workbook, and 155 

writes NFA results back to a table in the database.  156 
 157 

Results can be reported at the level of each individual product, land type, or aggregated into a 158 

single number (see Figure 1) - the latter being the most commonly used reporting format. 159 

Normalizing factors, referred as the yield factor and equivalence factor, are used to scale the 160 

contribution of each single land type so that values can be added up into an aggregate number 161 

(see sections 4.2 and 4.3). Aggregating results into a single value has the advantage of 162 

monitoring the combined demand of anthropogenic activities against nature‘s overall 163 

regenerative capacity. It also helps to understand the complex relationships between the many 164 

environmental problems exposing humanity to a "peak-everything" situation. This is a unique 165 

feature since pressures are more typically evaluated independently (climate change, fisheries 166 

collapse, land degradation, land use change, food consumption, etc.).  167 

 168 

[Figure 1] 169 

 170 

National Footprint Accounts are maintained and updated annually by Global Footprint 171 

Network. Each time methodological improvements are implemented and a new NFA Edition 172 

is released, Ecological Footprint and biocapacity values are back calculated from the most 173 

recent year in order to ensure consistency across the historical time trends. 174 

 175 

4. Calculation methodology  176 

4.1 Ecological Footprint and biocapacity: basic equations 177 

The Ecological Footprint measures appropriated biocapacity across five distinct land use 178 

types. This is contrasted with six demand categories. The reason is that two demand 179 

categories, forest products and carbon sequestration, compete both for the same biocapacity 180 

category: forest land.  181 

Average bioproductivity differs between various land use types, as well as between countries 182 

for any given land use type. For comparability across land use types and countries, Ecological 183 

Footprint and biocapacity are usually expressed in units of world-average bioproductive area, 184 

referred to as global hectares (gha).  185 

Global hectares provide more information than simply weight - which does not capture the 186 

extent of land and sea area used - or physical area - which does not capture how much 187 

ecological production is associated with that land. Two important type of coefficients, the 188 

yield factors (YF) and the equivalence factors (EQF), allow results to be expressed in terms 189 

of global hectares (Monfreda et al., 2004; Galli et al., 2007), providing comparability 190 

between various countries‘ Ecological Footprints as well as biocapacity values.  191 

 192 

For a given nation, the Ecological Footprint of production, EFP, represents primary demand 193 

for biocapacity and is calculated as 194 

 195 

i

i iW

i
iiN

i iN

i EQF
Y

P
EQFYF

Y

P
 

,

,

,

PEF     (Equation 1)  196 

 197 

where P is the amount of each primary product i that is harvested (or carbon dioxide emitted) 198 

in the nation; YN,i  is the annual national average yield for the production of commodity i (or 199 

its carbon uptake capacity in cases where P is CO2); YFN,i is the country-specific yield factor 200 
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for the production of each product i; YW,i is the average world yield for commodity i; and 201 

EQFi is the equivalence factor for the land use type producing products i. 202 

 203 

The equivalence of the second and third terms in Equation 1 arises from the definition of 204 

YFN,i as the ratio between YN,i and YW,i (see section 4.2). It is this last manifestation that is 205 

used in the NFA calculations. 206 

 207 

A variety of derived products is also tracked in the NFA (see Table 1), for which production 208 

yields (YW) have to be calculated before implementation of Equation 1. Primary and derived 209 

goods are related by product specific extraction rates. The extraction rate for a derived 210 

product, EXTRD, is used to calculate its effective yield as follows: 211 

 212 

DPW,DW, EXTRYY          (Equation 2) 213 

 214 

where YW,D and YW,P are the world-average yield for the derived and the primary product, 215 

respectively. 216 

 217 

Often EXTRD is simply the mass ratio of derived product to primary input required. This ratio 218 

is known as the technical conversion factor (FAO, 2000) for the derived product, denoted as 219 

TCFD below. There are a few cases where multiple derived products are created 220 

simultaneously from the same primary product. For example, soybean oil and soybean cake 221 

are both extracted simultaneously from the same primary product, in this case soybean. In 222 

this situation, summing the primary product equivalents of the derived products would lead to 223 

double counting. To resolve this problem, the Ecological Footprint of the primary product 224 

must be shared between the simultaneously derived goods. The generalized formula for the 225 

extraction rate for a derived good D is 226 

 227 

D

D
D

FAF

TCF
EXTR          (Equation 3) 228 

 229 

where FAFD is the Footprint allocation factor. This allocates the Footprint of a primary 230 

product between simultaneously derived goods according to the TCF-weighted prices. The 231 

prices of derived goods represent their relative contributions to the incentive for the harvest 232 

of the primary product. The equation for the Footprint allocation factor of a derived product 233 

is 234 

 235 

 




ii

DD
D

VTCF

VTCF
FAF         (Equation 4) 236 

 237 

where Vi is the market price of each simultaneous derived product. For a production chain 238 

with only one derived product, then, FAFD is 1 and the extraction rate is equal to the technical 239 

conversion factor. 240 

 241 

For a given country, the biocapacity BC is calculated as follows: 242 

 243 

iiN

i

iN EQFYFA  ,,BC        (Equation 5) 244 

 245 
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where AN,i is the bioproductive area that is available for the production of each product i at 246 

the country level, YFN,i is the country-specific yield factor for the land producing products i, 247 

and EQFi is the equivalence factor for the land use type producing each product i.  248 

 249 

4.2 Yield factors 250 

Yield factors (YFs) account for countries‘ differing levels of productivity for particular land 251 

use types.
1
 YFs are country-specific and vary by land use type and year. They may reflect 252 

natural factors such as differences in precipitation or soil quality, as well as anthropogenic 253 

differences such as management practices.  254 

 255 

The YF is the ratio of national average to world average yields. It is calculated in terms of the 256 

annual availability of usable products. For any land use type L, a country‘s yield factor YFL, 257 

is given by 258 

 259 









Ui

iN,

Ui

iW,

L
A

A

YF         (Equation 6) 260 

 261 

where U is the set of all usable primary products that a given land use type yields, and AW,i 262 

and AN,i are the areas necessary to furnish that country‘s annually available amount of product 263 

i at world and national yields, respectively. These areas are calculated as 264 

 265 

iN,

i
iN,

Y

P
A   and 

iW,

i
iW,

Y

P
A         (Equation 7) 266 

 267 

where Pi is the total national annual growth of product i, and YN,i and YW,i are national and 268 

world yields for the same product, respectively. Thus AN,i is always the area that produces a 269 

given product i within a given country, while AW,i gives the equivalent area of world-average 270 

land yielding the same product i. 271 

 272 

With the exception of cropland, all land use types included in the National Footprint 273 

Accounts provide only a single primary product i, such as wood from forest land or grass 274 

from grazing land. For these land use types, the equation for the YF simplifies to 275 

 276 

iW,

iN,

L
Y

Y
YF           (Equation 8) 277 

 278 

 279 

Due to the difficulty of assigning a yield to built-up land, the YF for this land use type is 280 

assumed to be the same as that for cropland (in other words urban areas are assumed to be 281 

built on or near productive agricultural lands). For lack of detailed global datasets, areas 282 

inundated by hydroelectric reservoirs are presumed to have previously had world average 283 

productivity. The YF for the carbon Footprint is assumed to be the same as that for forest 284 

                                                 
1
 For example, the average hectare of pasture in New Zealand produces more grass than a world average hectare 

of pasture land. Thus, in terms of productivity, one hectare of grassland in New Zealand is equivalent to more 

than one world average grazing land hectare; it is potentially capable of supporting more meat production. Table 

1 shows the yield factors calculated for several countries in the 2011 Edition of Global Footprint Network‘s 

National Footprint Accounts. 
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land, due to limited data availability regarding the carbon uptake of other land use types. All 285 

inland waters are assigned a YF of one, due to the lack of a comprehensive global dataset on 286 

freshwater ecosystem productivities (see Table 2). 287 

 288 

[Table 2] 289 

 290 

4.3 Equivalence factors 291 

In order to combine the Ecological Footprint or biocapacity of different land-use types, a 292 

second coefficient is necessary (Galli et al., 2007). Equivalence factors (EQFs) convert the 293 

areas of different land use types, at their respective world average productivities, into their 294 

equivalent areas at global average bioproductivity across all land use types. EQFs vary by 295 

land use type as well as by year.  296 

 297 
The rationale behind EQF calculation is to weight different land areas in terms of their 298 

inherent capacity to produce human-useful biological resources. The weighting criterion is 299 

not the actual quantity of biomass produced, but what each hectare would be able to 300 

inherently deliver.  301 

As an approximation of inherent capacity, EQFs are currently calculated
2
 using suitability 302 

indexes from the Global Agro-Ecological Zones model combined with data on the actual 303 

areas of cropland, forest land, and grazing land area from FAOSTAT (FAO and IIASA, 304 

2000; FAO ResourceSTAT Statistical Database 2008). The GAEZ model divides all land 305 

globally into five categories, based on calculated potential crop productivity under 306 

assumption of agricultural input. All land is assigned a quantitative suitability index from 307 

among the following: 308 

 309 

 Very Suitable (VS) – 0.9 310 

 Suitable (S) – 0.7 311 

 Moderately Suitable (MS) – 0.5 312 

 Marginally Suitable (mS) – 0.3 313 

 Not Suitable (NS) – 0.1 314 

 315 

The calculation of the EQFs assumes that within each country the most suitable land 316 

available will be planted to cropland, after which the most suitable remaining land will be 317 

under forest land, and the least suitable land will be devoted to grazing land. The EQFs are 318 

calculated as the ratio of the world average suitability index for a given land use type to the 319 

average suitability index for all land use types. Figure 2 shows a schematic of this 320 

calculation. 321 

 322 
[Figure 2] 323 

 324 

The total number of bioproductive land hectares is shown by the length of the horizontal axis. 325 

Vertical dashed lines divide this total land area into the three terrestrial land use types for 326 

which equivalence factors are calculated (cropland, forest, and grazing land). The length of 327 

                                                 
2 Actual Net Primary Production (NPP) values have been suggested for use in scaling land type productivity 

(Venetoulis and Talberth, 2008) and were also used in the earliest Footprint accounts; however, this would not 

allow incorporating the inherent productivity as, for instance, crop land is managed for maximum crop, not for 

maximum biomass production.  

Potential NPP data - the NPP of useable biological materials that could be potentially available in the absence of 

human management - could theoretically be used as weighting factors (see Kitzes et al., 2009). A global data set 

exists (FAO, 2006) and research is under way at Global Footprint Network to assess the possibility of using 

potential NPP data in calculating EQFs. 
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each horizontal bar in the graph shows the total amount of land available with each suitability 328 

index. The vertical location of each bar reflects the suitability score for that suitability index, 329 

between 10 and 90. 330 

 331 

For the reasons detailed above, the EQF for built-up land is set equal to that for cropland, 332 

except there is clear evidence that built-up land does not sit on cropland. EQF of carbon 333 

uptake land is set equal to that of forest land since the carbon Footprint is assumed to draw on 334 

forest area. The EQF for hydroelectric reservoir area is set equal to one, reflecting the 335 

assumption that hydroelectric reservoirs flood world average land. The EQF for marine area 336 

is calculated such that the amount of calories of salmon that can be produced by a single 337 

global hectare of marine area will be equal to the amount of calories of beef produced by a 338 

single global hectare of pasture. This is based on the assumption that a calorie from animal 339 

protein from land and from sea would be considered to be of equivalent resource value to 340 

people. The EQF for inland water is set equal to that of marine area. 341 

 342 

Table 3 shows the EQFs for the land use types in the 2011 National Footprint Accounts, data 343 

year 2008. 344 

[Table 3] 345 

 346 

 347 

Cropland‘s EQF of 2.51 indicates that world-average cropland productivity was more than 348 

double the average productivity for all land combined. This same year, grazing land had an 349 

EQF of 0.46, showing that grazing land was, on average, 46 per cent as productive as the 350 

world-average bioproductive hectare. 351 

 352 

 353 

4.4 A Consumer approach for the National Footprint Accounts 354 

All manufacturing processes rely to some degree on the use of biocapacity to provide 355 

material inputs and remove wastes at various points in the production chain. Thus all 356 

products carry with them an embodied Footprint, and international trade flows can be seen as 357 

flows of embodied demand for biocapacity.  358 

 359 

In order to keep track of both the direct and indirect biocapacity needed to support people‘s 360 

consumption patterns, the National Footprint Accounts use a consumer-based approach; for 361 

each land use type, the Ecological Footprint of consumption (EFC) is thus calculated as 362 

 363 

EIPC EFEFEFEF         (Equation 9) 364 

  365 

where EFP is the Ecological Footprint of production and EFI and EFE are the Footprints 366 

embodied in imported and exported commodity flows, respectively. For each traded product, 367 

EFI and EFE are calculated as in equation 1, with Production P being the amount of product 368 

imported or exported, respectively.  369 

 370 

The National Footprint Accounts calculate the Footprint of apparent consumption, as data on 371 

stock changes for various commodities are generally not available. One of the advantages of 372 

calculating Ecological Footprints at the national level is that this is the level of aggregation at 373 

which detailed and consistent production and trade data are most readily available. Such 374 

information is essential in properly allocating the Footprints of traded goods to their final 375 

consumers (see Figure 3). 376 

 377 
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[Figure 3] 378 

 379 

 380 

5. Land use types in the National Footprint Accounts  381 

The Ecological Footprint represents demand for ecosystem products and services in terms of 382 

appropriation of various land use types (see Section 1), while biocapacity represents the 383 

productivity available to serve each use. In 2008, the area of biologically productive land and 384 

water on Earth was approximately 12 billion hectares. After multiplying by the EQFs, the 385 

relative area of each land use type expressed in global hectares differs from the distribution in 386 

actual hectares as shown in Figure 4.   387 

 388 

[Figure 4] 389 

 390 

National Footprint Accounts are specifically designed to yield conservative estimates of 391 

global overshoot as Ecological Footprint values are consistently underestimated while actual 392 

rather than sustainable biocapacity values are used. For instance, human demand, as reported 393 

by the Ecological Footprint, is underestimated because of the exclusion of freshwater 394 

consumption, soil erosion, GHGs emissions other than CO2 as well as impacts for which no 395 

regenerative capacity exists (e.g. pollution in terms of waste generation, toxicity, 396 

eutrophication, etc.). In turn, the biosphere‘s supply is overestimated as both the land 397 

degradation and the long-term sustainability of resource extraction is not taken into account.  398 

 399 

5.1 Cropland 400 

Cropland consists of the area required to grow all crop products, including livestock feeds, 401 

fish meals, oil crops and rubber. It is the most bioproductive of the land use types included in 402 

the National Footprint Accounts. In other words, the number of global hectares of cropland is 403 

large compared to the number of physical hectares of cropland in the world, as shown in 404 

Figure 4. 405 

 406 

Worldwide in 2008 there were 1.53 billion hectares designated as cropland
3
 (FAO 407 

ResourceSTAT Statistical Database 2011). The National Footprint Accounts calculate the 408 

Footprint of cropland using data on production, import and export of primary and derived 409 

agricultural products. The Footprint of each crop type is calculated as the area of cropland 410 

that would be required to produce the harvested quantity at world-average yields. 411 

  412 

Cropland biocapacity represents the combined productivity of all land devoted to growing 413 

crops, which the cropland Footprint cannot exceed. As an actively managed land use type, 414 

cropland has yields of harvest equal to yields of growth by definition and thus it is not 415 

possible for the Footprint of production of this land use type to exceed biocapacity within any 416 

given area (Kitzes et al., 2009). The eventual availability of data on present and historical 417 

sustainable crop yields would allow improving the cropland footprint calculation and tracking 418 

crop overexploitation (Bastianoni et al., 2012). 419 

 420 
5.2 Grazing Land 421 

                                                 
3 In the National Footprint Accounts, ―cropland‖ is defined to match the FAO land use category ‗Arable land 

and Permanent crops‘ – FAO code 6620. 
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The grazing land Footprint measures the area of grassland used in addition to crop feeds to 422 

support livestock. Grazing land comprises all grasslands used to provide feed for animals, 423 

including cultivated pastures as well as wild grasslands and prairies. In 2008, there were 3.37 424 

billion hectares of land worldwide classified as grazing land
4
 (FAO ResourceSTAT 425 

Statistical Database 2011). The grazing land Footprint is calculated following Equation 1, 426 

where yield represents average above-ground NPP for grassland. The total demand for 427 

pasture grass, PGR, is the amount of biomass required by livestock after cropped feeds are 428 

accounted for, following the formula 429 

 430 

ResCropMktGR FFFTFRP        (Equation 10) 431 

 432 

where TFR is the calculated total feed requirement, and FMkt, FCrop and FRes are the amounts 433 

of feed available from general marketed crops, crops grown specifically for fodder, and crop 434 

residues, respectively. 435 

 436 

Since the yield of grazing land represents the amount of above-ground primary production 437 

available in a year, and there are no significant prior stocks to draw down, overshoot is not 438 

physically possible over extended periods of time for this land use type. For this reason, a 439 

country‘s grazing land Footprint of production is prevented from exceeding local grazing 440 

land biocapacity in the National Footprint Accounts.  441 

 442 

The grazing land calculation is the most complex in the National Footprint Accounts and 443 

significant improvements have taken place over the past seven years; including 444 

improvements to the total feed requirement, inclusion of fish and animal products used as 445 

livestock feed, and inclusion of livestock food aid (see Ewing et al., 2010a for further 446 

details). 447 

 448 

5.3 Fishing Grounds 449 

The fishing grounds Footprint is calculated based on the annual primary production required 450 

to sustain a harvested aquatic species. This primary production requirement, denoted PPR, is 451 

the mass ratio of harvested fish to annual primary production needed to sustain that species, 452 

based on its average trophic level. Equation 11 provides the formula used to calculate PPR. It 453 

is based on the work of Pauly and Christensen (1995).  454 

 455 
1)(TL

TE

1
DRCCPPR











        (Equation 11) 456 

 457 

where CC is the carbon content of wet-weight fish biomass, DR is the discard rate for 458 

bycatch, TE is the transfer efficiency of biomass between trophic levels, and TL is the trophic 459 

level of the fish species in question. 460 

 461 

In the National Footprint Accounts, DR is assigned the global average value of 1.27 for all 462 

fish species, meaning that for every ton of fish harvested, 0.27 tonnes of bycatch are also 463 

harvested (Pauly and Christensen 1995). This bycatch rate is applied as a constant coefficient 464 

in the PPR equation, reflecting the assumption that the trophic level of the bycatch is the 465 

same as that of the primary catch species. These approximations are employed for lack of 466 

                                                 
4 In the National Footprint Accounts, ―grazing land‖ is defined to match the FAO land use category ‗Permanent 

meadows and pastures‘ – FAO code 6655. 
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higher resolution data on bycatch. TE is assumed to be 0.1 for all fish, meaning that 10% of 467 

biomass is transferred between successive trophic levels (Pauly and Christensen, 1995). 468 

 469 

The estimate of annually available primary production used to calculate marine yields is 470 

based on estimates of the sustainable annual harvests of 19 different aquatic species groups 471 

(Gulland, 1971). These quantities are converted to primary production equivalents using 472 

Equation 11, and the sum of these is taken to be the total primary production requirement that 473 

global fisheries may sustainably harvest. Thus the total sustainably harvestable primary 474 

production requirement, PPS, is calculated as 475 

 476 

   iiS,S PPRQPP         (Equation 12) 477 

 478 

where QS,i is the estimated sustainable catch for species group i, and PPRi is the primary 479 

production requirement corresponding to the average trophic level of species group i. This 480 

total harvestable primary production requirement is allocated across the continental shelf 481 

areas of the world to produce biocapacity estimates. Thus the world-average marine yield YM, 482 

in terms of PPR, is given by 483 

 484 

CS

S
M

A

PP
Y           (Equation 13) 485 

 486 

where PPS is the global sustainable harvest from Equation 12, and ACS is the global total 487 

continental shelf area.  488 

 489 

Significant improvements have taken place over the past seven years in the calculation of the 490 

fishing grounds section of the National Footprint Accounts; including revision of many fish 491 

extraction rates, inclusion of aquaculture production, and inclusion of crops used in aquafeeds 492 

(see Ewing et al., 2010a for further details on such improvements). 493 

 494 

5.4 Forest Land 495 

The forest land Footprint measures the annual harvest of fuel wood and timber to supply 496 

forest products. Worldwide in 2008 there were 4.04 billion hectares of forest land area in the 497 

world (FAO ResourceSTAT Statistical Database 2011).
5
 498 

 499 

The yield used in the forest land Footprint is the net annual increment (NAI) of merchantable 500 

timber per hectare. Timber productivity data from the UNEC and FAO Forest Resource 501 

Assessment and the FAO Global Fiber Supply are utilized to calculate the world average 502 

yield of 1.81 m
3
 of harvestable wood per hectare per year (UNECE and FAO 2000; FAO 503 

1998).  504 

 505 

The National Footprint Accounts calculate the Footprint of forest land according to the 506 

production quantities of 13 primary timber products and three wood fuel products. Trade 507 

flows include 30 timber products and 3 wood fuel products.  508 

 509 

5.5 Carbon Footprint  510 

                                                 
5 In the National Footprint Accounts, ―forest‖ is defined to match the FAO land use category ‗Forest Area‘ – 

FAO code 6661. Due to data limitation, current accounts do not distinguish between forests for forest products, 

for long-term carbon uptake, or for biodiversity reserves. 
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The uptake land to accommodate the carbon Footprint is the only land use type included in 511 

the Ecological Footprint that is exclusively dedicated to tracking a waste product: carbon 512 

dioxide.
6
 In addition, it is the only land use type for which biocapacity is not explicitly 513 

defined.  514 

 515 

CO2 is released into the atmosphere from a variety of sources, including human activities 516 

such as burning fossil fuels and certain land use practices; as well as natural events such as 517 

forest fires, volcanoes, and respiration by animals and microbes. 518 

 519 

Many different ecosystem types have the capacity for long-term storage of CO2, including the 520 

land use types considered in the National Footprint Accounts such as cropland or grassland. 521 

However, since most terrestrial carbon uptake in the biosphere occurs in forests, and to avoid 522 

overestimations, carbon uptake land is assumed to be forest land by the Ecological Footprint 523 

methodology. For this reason, it is considered to be a subcategory of forest land. Therefore, in 524 

the 2011 Edition, forest for timber and fuelwood is not separated from forest for carbon 525 

uptake.
7
 526 

 527 

The demand on carbon uptake land is the largest contributor to humanity‘s current total 528 

Ecological Footprint and increased more than tenfold from 1961 to 2008. However, in lower 529 

income countries the carbon Footprint is often not the dominant contributor to the overall 530 

Ecological Footprint. 531 

 532 

Analogous to Equation 1, the formula for the carbon Ecological Footprint (EFc) is 533 

 534 

 

C

OceanC
C

Y

S1P
EF


 * EQF       (Equation 14) 535 

 536 

where PC is the annual anthropogenic emissions (production) of carbon dioxide, SOcean is the 537 

fraction of anthropogenic emissions sequestered by oceans in a given year (see section 6.3 for 538 

further details) and YC is the annual rate of carbon uptake per hectare of world average forest 539 

land. 540 
 541 
5.6 Built-Up Land 542 

The built-up land Footprint is calculated based on the area of land covered by human 543 

infrastructure: transportation, housing, industrial structures and reservoirs for hydroelectric 544 

power generation. In 2008, the built-up land area of the world was approximately 170 million 545 

hectares. The 2011 Edition of the National Footprint Accounts assumes that built-up land 546 

occupies what would previously have been cropland. This assumption is based on the 547 

observation that human settlements are generally situated in fertile areas with the potential for 548 

supporting high yielding cropland (Imhoff et al., 1997; Wackernagel et al., 2002). 549 

                                                 
6 Today, the term ―carbon footprint‖ is widely used as shorthand for the amount of anthropogenic greenhouse 

gas emissions; in the Ecological Footprint methodology however, it translates the amount of anthropogenic 

carbon dioxide into the amount of productive land and sea area required to sequester carbon dioxide emissions. 

(See Galli et al. (2012) for additional information.) 
7 Global Footprint Network has not yet identified reliable global data sets on how much of the forest areas are 

dedicated to long-term carbon uptake. Hence, the National Footprint Accounts do not distinguish which portion 

of forest land is dedicated to forest products and how much is permanently set aside to provide carbon uptake 

services. Also note that other kind of areas might be able to provide carbon uptake services. 
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For lack of a comprehensive global dataset on hydroelectric reservoirs, the National Footprint 550 

Accounts assume these to cover areas in proportion to their rated generating capacity. Built-551 

up land always has a biocapacity equal to its Footprint since both quantities capture the 552 

amount of bioproductivity lost to encroachment by physical infrastructure. In addition, the 553 

Footprint of production and the Footprint of consumption of built-up land are always equal in 554 

the National Footprint Accounts as built-up land embodied in traded goods is not currently 555 

included in the calculation due to lack of data. This omission is likely to cause overestimates 556 

of the built-up Footprint of exporting countries and underestimates of the built-up Footprint 557 

of importing countries.   558 

 559 

6. Methodological changes between the 2010 and 2011 edition of the National Footprint 560 

Accounts 561 

A formal process is in place to assure continuous improvement of the National Footprint 562 

Accounts (NFA) methodology. Coordinated by Global Footprint Network, this process is 563 

supported by its partners and by the National Footprint Accounts Review Committee, as well 564 

as other stakeholders.  565 

 566 

There have been three primary motivations for revisions to the calculation method of the 567 

National Footprint Accounts:  568 

 to adapt to changes in the organization of the source data; 569 

 to respond to issues raised in outside reviews; and 570 

 to increase the detail and accuracy of the NFA calculations.  571 

 572 

This section describes each of the calculation method changes implemented since the 2010 573 

Edition of the National Footprint Accounts.  574 
 575 

6.1 Data Cleaning 576 

In the NFA 2011, a source data cleaning algorithm was implemented different to the 577 

algorithm used in NFA 2010.  The new algorithm is used to reduce (1) spikes and troughs and 578 

(2) inconsistent reporting in the time series of source data sets. The new algorithm excludes 579 

data points that are a fixed distance from the median value of the reference time series data. 580 

The algorithm also involves interpolation to fill in data gaps based on the Akaike Information 581 

Criterion (Akaike, 1978). Further details on the data cleaning algorithm used in the NFA 582 

2011 Edition are available upon request from Global Footprint Network. 583 

 584 
6.2 Constant global hectares: a revised method to calculate Ecological Footprint and 585 

biocapacity time series  586 

Ecological Footprint and biocapacity calculations are usually presented in units of global 587 

hectares (see section 4). Historically, Ecological Footprint analyses have utilized a Yield 588 

Factor (YF) for each land use type to capture the difference between local and global 589 

productivity. The various land use types are then converted into global hectares using 590 

equivalence factors (EQFs) for each land use type. In every year, the total biocapacity of the 591 

planet, expressed in global hectares, equals the total number of biologically productive 592 

physical hectares on Earth (Kitzes et al., 2007b). Therefore, the number of global hectares of 593 

biocapacity available on the planet in any given year only reflects the total physical 594 

bioproductive area of the planet and is entirely insensitive to changes in yields (Wackernagel 595 

et al., 2004). This can cause difficulties of interpretation when comparing changes in 596 
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biocapacity and Ecological Footprint over time as it is hard to represent actual variations in 597 

demand and supply of regenerative capacity (Haberl et al., 2001). 598 

 599 

In the 2011 Edition of the National Footprint Accounts, we have implemented a method for 600 

reporting Ecological Footprint and biocapacity time trends in ‗constant global hectares‘ 601 

(hectares normalized to have world-average bioproductivity in a single reference year). This 602 

is realized via the introduction of a set of world-average Intertemporal Yield Factors (IYFs). 603 

A constant global hectare concept allows trends in both total bioproductive area and trends in 604 

yield and productivity to be shown explicitly. IYFs are calculated for each year and land use 605 

type in order to track changes in the world-average bioproductivity over time of each land 606 

type.  607 

 608 

For any given land type producing products i, in a given year j, with a selected base year b, a 609 

world average Intertemporal Yield Factor (IYFW) is thus calculated as: 610 

 611 






i jiW

jiW

i biW

jiW

jW

Y

P

Y

P

IYF

,,

,,

,,

,,

,          (Equation 15) 612 

 613 

where P is the amount of a product harvested (or CO2 emitted) and YW is the world-average 614 

product-specific yield. For the 2011 Edition of the NFAs, the selected base year is 2008 (the 615 

most recent year over the analyzed period). 616 

 617 

IYFs complement the function of the Yield Factors (YF) currently employed in the National 618 

Footprint Accounts. While YFs compare the yield of a given land use type in a given nation 619 

with the world-average yield for that same land use type, IYFs account for changes in the 620 

world-average yield of that same land use type over time.  621 

 622 

Ecological Footprint time series are therefore calculated as follows: 623 

 624 

 
i
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,,
  (Equation 16) 625 

 626 

Similarly, biocapacity time series are calculated in terms of constant gha as follows: 627 

 628 

jijiWjiN

i

jiN EQFIYFYFA ,,,,,,,BC       (Equation 17) 629 

 630 

Where, for any product i, in a given year j, AN represents the bioproductive area available at 631 

the country level, and YFN, IYFW and EQF, are the country-specific yield factor, the world 632 

average Intertemporal Yield Factor, and the equivalence factor for the land use type 633 

producing that product, respectively.  634 

 635 

Calculating IYFs for each land use type requires production quantity and yield data over 636 

time. While production quantity data is available for all products tracked by the NFAs over 637 

the period 1961-2008, time series yield data are available for crop-based products only. This 638 

renders the calculation of IYFs currently possible for the ‗cropland‘ land use type only; in the 639 
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absence of available data, IYF time series values for all other land types have been set equal 640 

to 1. 641 
 642 
6.3 Ocean Uptake Changes 643 

A fraction of human-induced carbon emissions is annually taken up by the oceans from the 644 

atmosphere. To track this fraction, National Footprint Accounts have historically used an 645 

averaged ocean uptake value of 1.8 Pg C yr
-1

 based on two data points drawn from the third 646 

IPCC assessment report (IPCC, 2001). This quantity has been held constant over time leading 647 

to the estimation of an 82% emissions uptake from the ocean back in the year 1961, which is 648 

likely to be unrealistic. This caused an underestimation of the carbon Footprint component in 649 

the early decades tracked by the NFAs. 650 

To create an appropriate time series for the percent uptake of anthropogenic carbon emissions 651 

into the ocean, in the 2011 Edition of the National Footprint Accounts we have used ocean 652 

uptake data (in Pg C yr
-1

) from Khatiwala et al (2009) and divided this data by the 653 

corresponding (total anthropogenic) carbon emissions data (in Pg C yr
-1

) from the Carbon 654 

Dioxide Information Analysis Center (Marland et al., 2007). The outcome of the revised 655 

calculation shows a relatively constant percentage uptake for oceans, varying between 28% 656 

and 35% over the period 1961-2008.  657 

Implementing this change has caused a major shift in the total humanity‘s Footprint value 658 

from 1961 to the late 1990s; this has significantly contributed to a shift in the global 659 

overshoot state - the first occurrence of overshoot is calculated as occurring in the early 660 

1970s (in the NFA 2011 Edition), changed from the mid 1970s (in the NFA 2010 Edition). 661 

 662 

7. National Footprint Accounts’ limitations 663 

The National Footprint Accounts only aim at measuring whether or not humans are able to 664 

live within the Biosphere‘s ecological budget. To answer this research question, a systemic 665 

approach is used to assess, in a combined way, the impact of pressures that are usually 666 

evaluated independently. Therefore, NFAs have been developed as a resource accounting 667 

framework, where the various pressures are first analyzed independently and results are then 668 

aggregated into a single number (see section 3 and Figure 1). Aggregation, however, has the 669 

drawback of implying a greater degree of additivity and substitutability between the included 670 

land use types than is probably realistic (DG Environment, 2008; Giljum et al., 2009; Kitzes 671 

et al., 2009; Wiedmann and Barrett, 2010).  672 

 673 

The quality, reliability and validity of the National Footprint Accounts are dependent upon 674 

the level of accuracy and availability of a wide range of datasets, many of which have 675 

incomplete coverage, and most of which do not specify confidence limits. Considerable care 676 

is taken to minimize any data inaccuracies or calculation errors that might distort the National 677 

Footprint Accounts, including inviting national governments to collaboratively review the 678 

assessment of their country for accuracy (e.g., Abdullatif and Alam, 2011; Hild et al., 2010; 679 

von Stokar et al., 2006). In addition, the Ecological Footprint methodology is continually 680 

being refined and efforts are made to improve the transparency of the National Footprint 681 

Accounts and the related written documentation (Gracey et al., 2012; Kitzes et al., 2009), 682 

allowing for more effective internal and external review.  683 

Overall, the National Footprint Accounts are constructed to err on the side of over-reporting 684 

biocapacity and under-reporting Ecological Footprints, making it less likely that any errors 685 

will significantly overstate the scale of human demand for regenerative capacity. Moreover, 686 

every new edition of the National Footprint Accounts can rely on the use of more 687 

comprehensive data sets and independent data sources, more consistent and reliable data, and 688 
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a more robust calculation process, leading to more reliable Ecological Footprint and 689 

biocapacity values for nations and the world. 690 

 691 

A detailed list of strengths and weaknesses of the Ecological Footprint methodology and 692 

limitations of the National Footprint Accounts, can be found in Galli et al (2011) and Ewing 693 

et al (2010b), respectively. 694 

 695 

Conclusions 696 
In an increasingly resource constrained world, accurate and effective resource accounting 697 

systems are needed if nations, cities and companies want to stay competitive. National 698 

Footprint Accounts is one such accounting system, designed to track human demand on the 699 

regenerative and absorptive capacity of the biosphere. 700 

 701 

In 1961, the first year for which the National Footprint Accounts are available, humanity‘s 702 

Ecological Footprint was approximately half of what the biosphere could supply annually—703 

humanity was living off the planet‘s annual ecological interest, not drawing down its 704 

principal (Figure 5). According to the 2011 Edition of the National Footprint Accounts, 705 

human demand first exceeded the planet‘s biocapacity in the early 1970s. Since 1961, 706 

humanity‘s overall Footprint has more than doubled, and overshoot has continued to increase, 707 

reaching 52% in 2008.  708 

 709 

The various land use types are stacked to show the total Ecological Footprint. Humanity‘s 710 

Ecological Footprint in 2008 consisted of 22% cropland, 8% grazing land, 10% forest land, 711 

4% fishing ground, 54% carbon uptake land, and 2% built-up land. As these annual deficits 712 

accrue into an ever larger ecological debt, ecological reserves are depleting, and wastes such 713 

as CO2 are accumulating in the biosphere and atmosphere. 714 

 715 

[Figure 5] 716 

 717 

 718 

 719 

  720 

Priv
at

e 
& C

on
fid

en
tia

l



 - 18 - 

Acknowledgments 721 
We would like to thank Robert Williams for his help in the National Footprint Accounts 722 

Programme as well as Nicolò Passeri for comments and feedbacks on a preliminary version 723 

of the paper.  724 

725 

Priv
at

e 
& C

on
fid

en
tia

l



 - 19 - 

References 726 

 727 
Abdullatif, L., Alam, T., 2011. The UAE Ecological Footprint Initiative. 728 

http://awsassets.panda.org/downloads/en_final_report_ecological_footprint.pdf  729 

Akaike, H., 1978. A Bayesian Analysis of the Minimum AIC Procedure. Ann.Inst. Statist. 730 

Math. 30, Part A, 9-14. 731 

Bastianoni, S., Niccolucci, V., Pulselli, R.M., Marchettini, N., 2012. Indicator and 732 

indicandum: ―Sustainable way‖ vs ―prevailing conditions‖ in the Ecological 733 

Footprint. Ecological Indicators, 16, 47–50. 734 

DG Environment, 2008. Potential of the Ecological Footprint for monitoring environmental 735 

impact from natural resource use. http://ec.europa.eu/environment/natres/studies.htm. 736 

Ewing, B., Reed, A., Galli, A., Kitzes, J., Wackernagel, M., 2010a. Calculation Methodology 737 

for the national Footprint Accounts, 2010 Edition. Oakland: Global Footprint 738 

Network 739 

http://www.footprintnetwork.org/images/uploads/National_Footprint_Accounts_Meth740 

od_Paper_2010.pdf  741 

Ewing, B., Moore, D., Goldfinger, S., Oursler, A., Reed, A., Wackernagel, M., 2010b. The 742 

Ecological Footprint Atlas 2010. Oakland: Global Footprint Network. 743 

www.footprintnetwork.org/atlas. 744 

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Statistical Databases. 745 

http://faostat.fao.org/site/291/default.aspx (accessed February 2011). 746 

FAO, 2000. Technical Conversion Factors for Agricultural Commodities. 747 

http://www.fao.org/es/ess/tcf.asp. (accessed February 2011).  748 

FAO, 2006. World maps of climatological net primary production of biomass, NPP. 749 

http://www.fao.org/nr/climpag/globgrids/NPP_en.asp (accessed March 2012) 750 

FAO and IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis), 2000. Global Agro-751 

Ecological Zones.. http://www.fao.org/ag/agl/agll/gaez/index.htm (accessed February 752 

2011). 753 

FAO, 1998. Global Fiber Supply Model. 754 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/006/X0105E/X0105E.pdf (accessed February 2011). 755 

Galli, A., 2007. Assessing the role of the Ecological Footprint as Sustainability Indicator. 756 

Ph.D. Thesis. Department of Chemical and Biosystems Sciences. University of Siena, 757 

Italy.  758 

Galli, A., Kitzes, J., Wermer, P., Wackernagel, M., Niccolucci, V., Tiezzi, E., 2007. An 759 

Exploration of the Mathematics behind the Ecological Footprint. International 760 

Journal of Ecodynamics. 2(4), 250-257. 761 

Galli, A., Wiedmann, T., Ercin, E., Knoblauch, D., Ewing, B., Giljum, S., 2012. Integrating 762 

Ecological, Carbon, and Water Footprint into a ―Footprint Family‖ of indicators: 763 

definition and role in tracking Human Pressure on the Planet. Ecological Indicators, 764 

16, 100-112. 765 

Priv
at

e 
& C

on
fid

en
tia

l

http://awsassets.panda.org/downloads/en_final_report_ecological_footprint.pdf
http://ec.europa.eu/environment/natres/studies.htm
http://www.footprintnetwork.org/images/uploads/National_Footprint_Accounts_Method_Paper_2010.pdf
http://www.footprintnetwork.org/images/uploads/National_Footprint_Accounts_Method_Paper_2010.pdf
http://www.footprintnetwork.org/atlas
http://faostat.fao.org/site/291/default.aspx
http://www.fao.org/es/ess/tcf.asp
http://www.fao.org/nr/climpag/globgrids/NPP_en.asp
http://www.fao.org/ag/agl/agll/gaez/index.htm
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/006/X0105E/X0105E.pdf


 - 20 - 

Galli, A., Wiedmann, T., Ercin, E., Knoblauch, D., Ewing, B., Giljum, S., 2011. Integrating 766 

Ecological, Carbon and Water Footprint: Defining the “Footprint Family” and its 767 

Application in Tracking Human Pressure on the Planet. OPEN:EU project 768 

deliverable. http://www.oneplaneteconomynetwork.org/resources/programme-769 

documents/WP8_Integrating_Ecological_Carbon_Water_Footprint.pdf  770 

Giljum, S., Hinterberger, F., Lutter, S., Polzin, C., 2009. How to Measure Europe’s Resource 771 

Use. An Analysis for Friends of the Earth Europe. Sustainable Europe Research 772 

Institute, Vienna. 773 

Global Footprint Network, 2011. National Footprint Accounts, 2011 Edition. Available at 774 

www.footprintnetwork.org.  775 

Gracey, K., Lazarus, E., Borucke, M., Moore, D., Cranston, G., Iha, K., Larson, J., Morales, 776 

J.C., Wackernagel, M., Galli, A., 2012. Guidebook to the National Footprint 777 

Accounts: 2011 Edition. Oakland: Global Footprint Network. 778 

www.footprintnetwork.org/methodology. 779 

Gulland, J.A., 1971. The Fish Resources of the Ocean. West Byfleet, Surrey, United 780 

Kingdom: Fishing News. 781 

Haberl, H., Erb, K., Krausmann, F., 2001. How to calculate and interpret ecological 782 

footprints for long periods of time: the case of Austria 1926-1995. Ecological 783 

Economics, 38, 25-45. 784 

Haberl, H., Erb, K.H., Krausmann, F., Gaube, V., Bondeau, A., Plutzar, C., Gingrich, S., 785 

Lucht, W., Fischer-Kowalski, M., 2007. Quantifying and mapping the human 786 

appropriation of net primary production in earth‘s terrestrial ecosystems. Proc. Natl. 787 

Acad. Sci.  104, 12942-12947. 788 

Hammond, G.P., Jones, C.I., 2008. Embodied energy and carbon in construction materials. 789 

Proc. Instn Civil. Engrs: Energy, 161(2), 87-98. 790 

Hild, P., Schmitt, B., Decoville, A., Mey, M., Welfring, J., 2010. The Ecological Footprint of 791 

Luxembourg - Technical Report. http://www.myfootprint.lu/files/RAP-20100614-792 

EF_Lux_Phase_2-v.4.0.pdf  793 

IEA Statistics and Balances. http://data.iea.org/ieastore/statslisting.asp (accessed February 794 

2011). 795 

Imhoff, M.L., Lawrence, W.T., Elvidge, C., Paul, T., Levine, E., Privalsky, M., Brown, V., 796 

1997. Using nighttime DMSP/OLS images of city lights to estimate the impact of 797 

urban land use on soil resources in the United Sates. Remote Sens. Environ. 59, 105–798 

117. 799 

Interfacultaire Vakgroep Energie en Milieukunde Energy Analysis Program, Research Report 800 

no. 98, Groningen, 1999.  801 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), 2001. Climate Change 2001: The 802 

Scientific Basis. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2001. 803 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), 2006. 2006 IPCC Guidelines for 804 

National Greenhouse Gas Inventories Volume 4: Agriculture Forestry and Other 805 

Land Use. http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html (accessed 806 

February 2010). 807 

Priv
at

e 
& C

on
fid

en
tia

l

http://www.oneplaneteconomynetwork.org/resources/programme-documents/WP8_Integrating_Ecological_Carbon_Water_Footprint.pdf
http://www.oneplaneteconomynetwork.org/resources/programme-documents/WP8_Integrating_Ecological_Carbon_Water_Footprint.pdf
http://www.footprintnetwork.org/
http://www.footprintnetwork.org/methodology
http://www.myfootprint.lu/files/RAP-20100614-EF_Lux_Phase_2-v.4.0.pdf
http://www.myfootprint.lu/files/RAP-20100614-EF_Lux_Phase_2-v.4.0.pdf
http://data.iea.org/ieastore/statslisting.asp
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html


 - 21 - 

 808 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), 2007. Climate Change 2007: The 809 

Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment 810 

Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. [Solomon, S., D. Qin, M. 811 

Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and H.L. Miller (eds.)]. 812 

Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. 813 

Khatiwala, S., Primeau, F., Hall, T., 2009. Reconstruction of the history of anthropogenic 814 

CO2 concentrations in the ocean. Nature, 462, 346-350. 815 

Kitzes, J., Galli, A., Bagliani, M., Barrett, J., Dige, G., Ede, S., Erb, K-H., Giljum, S., Haberl, 816 

H., Hails, C., Jungwirth, S., Lenzen, M., Lewis, K., Loh, J., Marchettini, N., 817 

Messinger, H., Milne, K., Moles, R., Monfreda, C., Moran, D., Nakano, K., Pyhälä, 818 

A., Rees, W., Simmons, C., Wackernagel, M., Wada, Y., Walsh, C., Wiedmann, T., 819 

2009. A research agenda for improving national ecological footprint accounts. 820 

Ecological Economics, 68(7), 1991-2007. 821 

Kitzes, J., Peller, A., Goldfinger, S., Wackernagel, M., 2007a. Current Methods for 822 

Calculating National Ecological Footprint Accounts.  Science for Environment & 823 

Sustainable Society, 4(1) 1-9. 824 

Kitzes, J., Galli, A., Wackernagel, M., Goldfinger, S., Bastianoni, S., 2007b. A ‗constant 825 

global hectare‘ method for representing ecological footprint time trends. Available 826 

on-line [URL]: http://www.brass.cf.ac.uk/uploads/fullpapers/Kitzes_M66.pdf. 827 

Marland, G., Boden, T.A., Andres, R.J., 2007. Global, Regional, and National Fossil Fuel 828 

CO2 Emissions. In Trends: A Compendium of Data on Global Change. Oak Ridge, 829 

TN: Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory 830 

and U.S. Department of Energy. 831 

Monfreda, C., Wackernagel, M., Deumling, D., 2004. Establishing national natural capital 832 

accounts based on detailed ecological footprint and biocapacity assessments. Land 833 

Use Policy 21, 231–246. 834 

Pauly, D., Christensen, V., 1995. Primary production required to sustain global fisheries. 835 

Nature, 374, 255-257. 836 

 837 

Rees, W.E., 1992. Ecological footprints and appropriated carrying capacity: What urban 838 

economics leaves out. Environment and Urbanization, 4, 121-130. 839 

Stiglitz, J.E., Sen, A., Fitoussi, J-P., 2009. Report by the Commission on the Measurement of 840 

Economic Performance and Social Progress. http://www.stiglitz-sen-841 

fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf  842 

Thormark, C., 2002. A low energy building in a life cycle-its embodied energy, energy need 843 

for operation and recycling potential. Building and Environment, 37, 429-435.  844 

UN Commodity Trade Statistics Database. 2011. http://comtrade.un.org (accessed February 845 

2011). 846 

UNECE and FAO, 2000. Temperate and Boreal Forest Resource Assessment. Geneva: 847 

UNECE, FAO. 848 

UNEP (United Nations Environment Programme), 2007. GEO4 Global Environment 849 

Outlook: environment for development. Progress Press Ltd, Malta. 850 

Priv
at

e 
& C

on
fid

en
tia

l

http://www.brass.cf.ac.uk/uploads/fullpapers/Kitzes_M66.pdf
http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf
http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf
http://comtrade.un.org/


 - 22 - 

 851 

Venetoulis, J., Talberth, J., 2008. Refining the ecological footprint. Environment, 852 

Development and Sustainability, 10(4), 441-469. 853 

 854 

von Stokar, T., Steinemann, M., Rüegge, B., 2006. Ecological Footprint of Switzerland - 855 

Technical Report. Published by Federal Office for Spatial Development (ARE), Agency 856 

for Development and Cooperation (SDC), Federal Office for the Environment (FOEN), 857 

and Federal Statistical Office (FSO). 858 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/21/03/01.parsys.0001.downloadList.859 

00011.DownloadFile.tmp/ecologicalfootprinttechnicalreport.pdf  860 

 861 

Wackernagel, M., 1994. Ecological Footprint and Appropriated Carrying Capacity: A Tool 862 

for Planning Toward Sustainability. Ph.D. Thesis. School of Community and 863 

Regional Planning. The University of British Columbia. 864 

Wackernagel, M., Onisto, L., Linares, A.C., Falfán, I.S.L., García, J.M., Guerrero, A.I.S., 865 

Guerrero, M.G.S., 1997. Ecological Footprints of Nations: How Much Nature Do 866 

They Use? How Much Nature Do They Have? Commissioned by the Earth Council 867 

for the Rio+5 Forum. Distributed by the International Council for Local 868 

Environmental Initiatives, Toronto. 869 

Wackernagel, M., Onisto, L., Bello, P., Linares, A.C., Falfán, I.S.L., García, J.M., Guerrero, 870 

A.I.S. Guerrero, M.G.S., 1999a. National natural capital accounting with the 871 

ecological footprint concept, Ecological Economics, 29, 375-390. 872 

Wackernagel, M., Lewan, L. Hansson, C.B., 1999b. Evaluating the use of natural capital with 873 

the ecological footprint. Ambio, 28, 604–612. 874 

Wackernagel, M., Schulz, B., Deumling, D., Linares, A.C., Jenkins, M., Kapos, V., 875 

Monfreda, C., Loh, J., Myers, N., Norgaard, R., Randers, J., 2002. Tracking the 876 

ecological overshoot of the human economy, Proc. Natl. Acad. Sci, 99(14), 9266-877 

9271. 878 

Wackernagel, M., Monfreda, C., Schulz, N.B., Erb, K.H., Haberl, H., Krausmann, F., 2004. 879 

Calculating national and global ecological footprint time series: resolving conceptual 880 

challenges. Land Use Policy, 21(3), 271-278. 881 

Wackernagel, M., Rees, W.E., 1996. Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on 882 

the Earth. New Society Publishers, Gabriola Island, BC. 883 

Wackernagel, M., Monfreda, C., Moran, D., Wermer, P., Goldfinger, S., Deumling, D., 884 

Murray, M., 2005. National Footprint and Biocapacity Accounts 2005: The 885 

underlying calculation method. Oakland: Global Footprint Network. 886 

www.footprintnetwork.org. 887 

Wiedmann, T., Barrett, J., 2010. A review of the ecological footprint indicator—perceptions 888 

and methods. Sustainability, 2 (6), 1645-1693.  889 

 890 

Priv
at

e 
& C

on
fid

en
tia

l

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/21/03/01.parsys.0001.downloadList.00011.DownloadFile.tmp/ecologicalfootprinttechnicalreport.pdf
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/21/03/01.parsys.0001.downloadList.00011.DownloadFile.tmp/ecologicalfootprinttechnicalreport.pdf
http://www.footprintnetwork.org/


TABLE 1: Input data to the Ecological Footprint and biocapacity calculation. Approximately 61 

million data points are used in the National Footprint Accounts 2011 Edition (6,000 data points 

per country and year).  

 

DATASET SOURCE DESCRIPTION 

Production of primary 

agricultural products 

FAO ProdSTAT Data on physical quantities 

(tonnes) of primary products 

produced in each of the 

considered countries 

 

Production of crop-based 

feeds used to feed animals 

Feed from general marketed 

crops data is directly drawn 

from the SUA/FBS from 

FAOSTAT 

Data on crops grown 

specifically for fodder is drawn 

directly from the FAO 

ProdSTAT 

 

Data on physical quantities 

(tonnes) of feeds, by type of 

crops, available to feed 

livestock 

Production of seeds Data on crops used as seeds is 

calculated by Global Footprint 

Network based on data from the 

FAO ProdSTAT 

 

Data on physical quantities 

(tonnes) of seed 

Import and Export of 

primary and derived 

agricultural and livestock 

products 

FAO TradeSTAT Data on physical quantities 

(tonnes) of products imported 

and exported by each of the 

considered countries 

 

Import and Export of non-

agricultural commodities 

COMTRADE Data on physical quantities (kg) 

of products imported and 

exported by each of the 

considered countries 

Livestock crop consumption Calculated by Global Footprint 

Network based upon the 

following datasets: 

 

 FAO Production for primary 

Livestock 

 Haberl et al., 2007. 

 

Data on crop-based feed for 

livestock (tonnes of dry matter 

per year), split into different 

crop categories 

Production of primary 

forestry products as well as 

FAO ForeSTAT Data on physical quantities 

(tonnes and m
3
) of products 
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import and export of primary 

and derived forestry products  

(timber and wood fuel) 

produced, imported and 

exported by each country 

 

Production of primary fishery 

products as well as import 

and export of primary and 

derived fishery products 

FAO FishSTAT Data on physical quantities 

(tonnes) of marine and inland 

fish species landed as well as 

import and export of fish 

commodities 

 

Carbon dioxide emissions by 

sector 

International Energy Agency 

(IEA) 

Data on total amounts of CO2 

emitted by each sector of a 

country’s economy 

 

Built-up/infrastructure areas A combination of data sources 

is used, in the following order 

of preference: 

 

1. CORINE Land Cover 

2. FAO ResourceSTAT 

3. Global Agro-Ecological 

Zones (GAEZ) Model 

4. Global Land Cover (GLC) 

2000 

5. Global Land Use 

Database from the Center for 

Sustainability and the Global 

Environment (SAGE) at 

University of Wisconsin 
 

Built-up areas by infrastructure 

type and country. Except for 

data drawn from CORINE for 

European countries, all other 

data sources only provide total 

area values 

Cropland yields FAO ProdSTAT World average yield for 164 

primary crop products 

 

National yield factors for 

cropland 
Calculated by Global Footprint 

Network based on cropland 

yields and country specific 

unharvested percentages 

 

Country specific yield factors 

for cropland 

Grazing land yields Chad Monfreda (personal 

communication), 2008. SAGE, 

University of Wisconsin, 

Madison 

World average yield for grass 

production. It represents the 

average above-ground edible 

net primary production for 

grassland available for 

consumption by ruminants 

 

Fish yields Calculated by Global Footprint 

Network based on several data 

World-average yields for fish 

species. They are based on the 

annual marine primary 
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sources including: 

 Sustainable catch value 

(Gulland, 1971) 

 Trophic levels of fish species 

(Fishbase Database available 

at www.fishbase.org) 

 Data on discard factors, 

efficiency transfer, and 

carbon content of fish per 

tonne wet weight (Pauly and 

Christensen, 1995) 

 

production equivalent 

Forest yields World average forest yield 

calculated by Global Footprint 

Network based on national Net 

Annual Increment (NAI) of 

biomass. NAI data is drawn 

from two sources: 

 

 Temperate and Boreal Forest 

Resource Assessment – 

TBFRA (UNECE and FAO 

2000) 

 Global Fiber Supply Model – 

GFSM (FAO, 1998) 

 

World average forest yield. It is 

based on the forests’ Net 

Annual 

Increment of biomass.  

 

NAI is defined as the average 

annual volume over a given 

reference period of gross 

increment less that of neutral 

losses on all trees to a minimum 

diameter of 0 cm (d.b.h.) 

Carbon Uptake 

land yield 

Calculated by Global Footprint 

Network based on data on 

terrestrial carbon sequestration 

(IPCC 2006) and the ocean 

sequestration percentage 

(Khatiwala et al., 2009)  

 

Further details can be found in 

(Gracey et al., 2012) 

 

World average carbon uptake 

capacity. Though different 

ecosystems have the capacity to 

sequester CO2, carbon uptake 

land is currently assumed to be 

forest land only by the 

Ecological Footprint 

methodology 

Equivalence 

Factors (EQF) 

Calculated by Global Footprint 

Network based on data on land 

cover and agricultural suitability 

 

Data on agricultural suitability 

is obtained from the Global 

Agro-Ecological Zones (GAEZ) 

model (FAO and IIASA, 2000). 

 

Land cover data drawn from the 

FAO ResourceSTAT database 

 

EQF for crop, grazing, forest 

and marine land. Based upon 

the 

suitability of land as measured 

by the Global Agro-Ecological 

Zones model 

 

 

Priv
at

e 
& C

on
fid

en
tia

l



TABLE 2: Sample Yield Factors for Selected Countries, 2008. 

 

 

Countries Cropland Forest 

Grazing 

Land 

Fishing 

Grounds 

          

World Average 1.0 1.0 1.0 1.0 

Australia 0.4 0.3 0.8 1.0 

Brazil 1.2 2.1 2.2 1.1 

China 1.7 1.2 0.8 2.8 

Congo 0.4 1.1 2.9 6.2 

Czech Republic 1.5 3.9 2.2 0.0 

Italy 1.6 1.7 1.9 0.8 

Turkey 0.9 1.6 1.3 1.4 

United Arab Emirates 0.7 1.5 0.1 2.1 

United States of America 1.1 1.2 0.7 1.3 
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TABLE 3: Equivalence Factors, 2008.   
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FIGURE 1: National Footprint Accounts (NFA)’ accounting framework.   
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FIGURE 2: Schematic Representation of equivalence factor calculations. 
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FIGURE 3: Schematic of direct and indirect demand for domestic and global biocapacity. 
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FIGURE 4: Relative area of land use types worldwide in hectares and global hectares, 2008.  
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FIGURE 5: World overshoot according to the 2011 Edition of the National Footprint Accounts. 

Humanity’s Ecological Footprint, expressed in number of planets demanded, has increased 

significantly over the past 47 years. 
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